
Anul XII – Nr. 128


Iunie
2019

Apare lunar
Adresa

redacţiei:

Bd. Tomis nr. 51
Constanţa (900130)
Telefon: 0341/176.415
Fax: 0341/176.416
e-mail: info@zmc.ro

Publicaţie editată de Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa

● Cu sprijinul 
primăriei  
din Eforie 

UN TÂRG DE 
ANTICHITĂŢI 

PENTRU 
TURIŞTI
● pag. 2

● pag. 2

În contextul Acordului de 
asistenţă tehnică dintre Municipiul 
Constanţa şi Banca Mondială, 
a avut loc de curând o nouă 
întâlnire între experţii instituţiei 
internaţionale şi reprezentanţii 
Primăriei Municipiului Constanţa. 
Astfel, echipa municipalităţii 
condusă de dl. Primar 
Decebal Făgădău, s-a 
întâlnit cu specialişti în 
dezvoltare urbană din 
cadrul Băncii Mondiale 
pentru a identifica soluţii 
privind îmbunătăţirea 
gestionării activelor 
municipalităţii.

La întâlnire au 

Întâlnire de lucru Banca Mondială – 
Primăria Constanţa

participat din partea Băncii Mondiale 
doamna Valerie Joy Santos, domnul 
Gary Goliath şi domnul Marcel 
Ionescu Heroiu.  Discuţiile s-au axat 
pe identificarea unor instrumente 
de planificare teritorială pe terenuri 
neamenajate unde s-a constatat 
nevoia unei remodelări urbanistice 

atât din punct de vedere funcţional, 
cât si în raport cu necesitatea creării 
unor spaţii verzi şi de agrement. 
În baza acordului de asistenţă 
tehnică, experţii în planificare 
teritorială ai Băncii Mondiale vor 
furniza idei şi concepte inspirate şi 
din modelul altor oraşe port care 

vor fi integrate în curând 
în ghiduri de dezvoltare 
urbană ce vor putea 
sta la baza viitoarelor 
decizii privind definirea 
politicilor de dezvoltare 
locală şi implementarea 
unor proiecte concrete în 
acest sens.

Ani MERLĂ

În luna iunie, a avut loc la 
Constanţa cea de a treia ediţie 
a „Black Sea and Balkans 
Security Forum”, conferinţă 
internaţională organizată de 
asociaţia New Strategy Center, 
în parteneriat cu Universitatea 
Ovidius din Constanţa şi Zona 
Metropolitană Constanţa. Acest 
Forum regional de Securitate, 
devenit deja o tradiţie în peisajul 
reuniunilor de profil, a adus 
în România invitaţi cu o vastă 
experienţă profesională, pentru 
a dezbate provocările clasice 
şi emergente de securitate din 
zona Mării Negre şi regiunea 
Balcanilor. Printre aceştia 
s-au numărat, Lt. Gen. (Ret) 
Frederick Benjamin Hodges, 
fostul comandant al Armatei 
Statelor Unite Europa, Gabriel 
Leş, ministrul apărării naţionale, 
Gennadiy Leonidovich Trukhanov, 
primarul oraşului Odesa, Gen. 
Enzo George Friedman a venit la 
„Black Sea and Balkans Security 
Forum” Vecciarelli, şeful Statului 
Major al Apărării din Italia, Patrick 
Turner, secretar general adjunct 
pentru politica de apărare şi 
planificare a NATO, Maja Bakran 
Marcich, director adjunct pentru 
mobilitate şi transport al Comisiei 
Europene sau Gen. Claudio 
Graziano, preşedintele Comitetului 
Militar al UE, fost şef al Statul 
Major General de Apărare al Italiei. 
De asemenea, în calitate de speaker 

Securitatea în regiunea 
Mării Negre şi Balcani – o 
temă de mare actualitate

la această conferinţă a participat 
şi George Friedman, fondator al 
companiei de previziune şi analiză 
geopolitică, Geopolitical Futures 
şi al agenţiei Stratfor. Temele 
incluse pe agenda evenimentului 
s-au referit la ameninţările de tip 
militar şi hibrid, la aspecte privind 
războiul informaţional şi riscurile 
în domeniul cibernetic, la modul 
în care schimbările climatice 
afectează regiunea, la importanţa 
factorului religios din perspectiva 
reconcilierii dar şi a radicalizării. 
Totodată, dezbaterile au avut 
în vedere influenţa militarizării 
regiunii Mării Negre asupra 
securităţii Europei de Est, aspecte 
privind securitatea energetică, 
formate de cooperare regională 
precum Bucharest 9 sau Iniţiativa 

celor 3 Mări, cooperarea industrială 
în domeniul apărării şi provocările 
războiului de nouă generaţie. Înalţi 
oficiali români şi străini, oficiali 
NATO şi UE, reprezentanţi ai 
instituţiilor cu responsabilităţi 
în domeniul relaţiilor externe şi 
securităţii naţionale, alături de 
invitaţii din zona academică din 
străinătate au dezbătut în sesiuni 
deschise, dar şi în paneluri supuse 
regulilor Chatham House, teme de 
interes pentru securitatea României 
şi a zonelor învecinate. Forumul de 
securitate a avut loc la complexul 
hotelier Del Mar din staţiunea 
Mamaia. Informaţii despre această 
importantă conferinţă găsiţi în 
detaliu pe site-ul evenimentului: 
www.2bsecurityforum.ro.

Ani MERLĂ

Conferinţa 
Set-

Plan&ENV

● Agricultura de 
precizie sprijină 
apariţia unor noi 
oportunităţi de 

afaceri 

E nevoie 
de un 

parteneriat 
între 

cercetători 
şi fermieri

● detalii în pag. 6

http://www.2bsecurityforum.ro
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Primul lucru pe care l-a 
remarcat Mihai Tănase când a 
ajuns la Târgul de antichităţi din 
Eforie Sud a fost aerul împrospătat 
de briza mării. Spre deosebire 
de alţi ani, prima ediţie din vara 
aceasta a adunat turiştii care nu au 
venit să cumpere suvenire, ci doar 
să le admire. „Ştiam că obiectele 
vechi, de la icoane şi insigne până 
la lămpaşe şi ceasuri, îi atrag pe 

● Eforie
● Cea de-a doua ediţie a Târgului de Antichităţi din vara lui 2019

VA AVEA LOC ÎN LUNA AUGUST 
● primăria oraşului Eforie îi sprijină pe participanţii la Târgul de Antichităţi

turiştii care ajung pe litoral. Știam 
că antichităţile sunt pasiunea 
colecţionarilor, dar şi pasiunea 
celor care vor să aibă o amintire din 
vacanţă. Nu găseşti antichităţi la 
supermarket! Acest gen de târguri 
ar trebui promovat mai agresiv. Un 
târg de antichităţi e un eveniment 
care nu are loc în fiecare zi. Din 
păcate, se vede treaba că elevii 
n-au parte de o educaţie care să 

le dezvolte încă din şcoală gustul 
pentru o colecţie de obiecte vechi, 
n-au pasiunea să-şi facă o colecţie 
de capace, de timbre, de sticlă 
colorate, ori de cărţi vechi. Şcoala 
ar trebui să facă, în sfârşit, ceva. 
Am fost la târgurile de antichităţi 
din Germania, din Italia şi de la 
Bruxelles şi vă mărturisesc că am 
fost uimit. Acolo am văzut mulţi 
tineri, atât printre colecţionari, 
cât şi printre vizitatori. Pasiunea 
pentru antichităţi se transmite 
din generaţie în generaţie. Aşa 
se întâmplă acolo” spune Mihai 
Tănase, un bucureştean în vârstă 
de 53 de ani, colecţionar de 
icoane şi ceasuri vechi, un abonat, 
putem spune şi aşa, al târgului de 
antichităţi găzduit timp de cinci 
zile în parcul grădinii de vară din 
Eforie Sud; cea de-a doua ediţie va 
avea loc (la mijlocul lunii august), 
în acelaşi perimetru. Mihai Tănase 
e un colecţionar cu carte de vizită 
care nu pierde nicio ocazie şi 
se duce la târgurile de la vecini: 
la ruşi, în Bulgaria, a fost şi la 
Bruxelles, a făcut şi donaţii unor 

muzee. La aceste târguri mai face 
şi trocuri. „Nu faci avere la târgul 
de antichităţi”, îl aud spunând. 
Povesteşte cu nostalgie despre 
târgul de antichităţi de la Mamaia. 
„De mai bine de zece ani e prezent 
la Eforie Sud”; un oraş unde, spune 
Mihai Tănase, primăria îi sprijină 
şi îi încurajează, ceea ce înseamnă 
că primarul Robert Șerban respectă 
statutul colecţionarilor. La prima 
ediţie au venit şi câţiva colecţionari 
care, deşi au colecţii în pregătire, 
şi-au făcut curaj, gândindu-se că 
vor câştiga experienţă. Doi dintre ei 
sunt constănţeni. Tată şi fiu: Tudor 
Nicolau şi Marius Nicolau, primul 
are 82 de ani, fiul 50. Amândoi 
privesc cu regret o colecţie de 
păpuşi, în aşteptarea turiştilor. 
Pe tarabă descoperim „un obiect 
vechi pentru spălat rufe; o cască 
de paraşutist; o colecţie de cuţite 
şi una de centuri de piele; Tudor 
Nicolau se coonfesează: „Mergem 
prin oboruri, adunăm obiecte. 
Am pasiunea asta din copilărie. 
Din păcate, alţi copii visează doar 
internetul. Am fost până la Oradea 
să achiziţonez obiecte vechi. Acolo 
e un târg mare. Mai este unul la 
Cluj”. 

Ca să se bucure de pasiunea 
lor, colecţionarii mai au nevoie 
de ceva: aşteaptă să fie vizitaţi de 
turişti. 

Primarul municipiului 
Constanţa, domnul Decebal 
Făgădău, împreună cu pre-
şedintele Comitetului European 
al Regiunilor, domnul Karl-Heinz 
Lambertz şi directorul executiv 
al Fuel Cells and Hydrogen 
2 Joint Undertaking, domnul 
Bart Biebuyck, au participat 
la Conferinţa Comună la nivel 
înalt Set-Plan&ENVE cu tema 
„Realizarea procesului de 

tranziţie energetică la nivel local“.
Oficialii au parcurs distanţa 

Constanţa-Bucureşti la bordul 
unui autoturism Toyota Mirai, 
alimentat cu hidrogen, vehicul 
care utilizează o tehnologie 
inovativă dezvoltată recent şi 
care a fost prezentat la Conferinţa  
Set-Plan&ENVE. Cu o autonomie 
de 650 de kilometri, autoturismul 
transformă hidrogenul în 
electricitate, se realimentează în 

doar trei minute şi nu poluează. 
În cadrul Strategiei Integrate 

de Dezvoltare Urbană şi a Planului 
de Mobilitate Urbană Durabilă, 
municipiul Constanţa susţine 
implementarea şi promovarea 
unor politici specifice care privesc 
accelerarea tranziţiei către energii 
regenerabile prin introducerea 
tehnologiilor şi produselor pe 
bază de hidrogen, ca parte 
a obiectivelor de eliminare a 

CONFERINŢA Set-Plan&ENV
dioxidului de carbon emis în 
sistemul de transport.

„Este foarte importantă puterea 
exemplului, aşa că nu pot decât 
să felicit Primăria Municipiului 
Constanţa pentru această viziune 
inovativă”, a declarat  directorul 
executiv al Fuel Cells and 
Hydrogen 2 Joint Undertaking, 
domnul Bart Biebuyck.

Reamintim că, în urmă 
cu un an, primarul Decebal 

Făgădău a semnat 
un memorandum 
cu Fuel Cells and 
Hydrogen 2 Joint 
Undertaking, acesta 
fiind un prim pas în 
tranziţia energetică, 
de la integrarea 
soluţiilor cu emisii 
reduse de carbon şi a 
celor de e-mobilitate, 
până la producerea şi 
consumul de energii 
regenerabile.

Pagină realizată de Andreea PASCU
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Aplicaţia S.O.S. a fost special 
gândită pentru a ajuta pasionaţii 
de ambarcaţiuni, indiferent de 
problema pe care o întâmpină pe 
mare sau pe canalele navigabile 
din Deltă. Aceasta are un  
sistem de S.O.S inclus, care 
să eficientizeze procedura de 
intervenţie în caz de incidente. 
Prin  accesarea butonului de 
S.O.S,  toţi utilizatorii aplicaţiei 
primesc semnalul de urgenţă, 
apelantul urmând a primi ajutor în 
cel mai scurt timp de la unul dintre 
ceilalţi utilizatori ai aplicaţiei: „În 
interval de câteva luni, am avut 
20 de intervenţii, localizările fiind 
făcute prin intermediul acestei 
aplicaţii. Aceasta te ajută să afli 
exact unde eşti şi să ocoleşti zonele 
cu probleme, care sunt semnalizate 
în aplicaţie”,  spune Alex Mocanu, 
preşedintele Asociaţiei. 

Mai mult decât atât, aplicaţia 
are şi un sistem de monitorizare 
NON-STOP, ceea ce scurtează 
drastic timpii de raportare a locaţiei, 
precizia sistemului de monitorizare 
fiind foarte mare. 

Aplicaţia S.O.S.

Other Features:
● Chat în aplicaţie.
● Posibilitatea de upload poze
● Speedometru – pentru a vedea 

viteza de deplasare (disponibil doar 
pentru versiunea iOS) 

● Posibilitatea de a bifa pe hartă 
obstacole sau controale pentru a 
alerta utilizatorii aplicaţiei

● Acoperire de semnal 99% din 
suprafaţa Deltei Dunării

● Posibilitatea de a vedea în 
permanenţă care este poziţionarea 
celorlalţi utilizatori ai aplicaţiei 

Dezvoltarea aplicaţiei a durat 1 
an de zile. Aplicaţia a fost dezvoltată 
din donaţiile membrilor cotizanţi, 

precum şi ale altor pasionaţi de bărci 
şi motoare. Aceasta poate fi utilizată 
de toţi pasionaţii de ambarcaţiuni, dar 
în anumite condiţii: Pentru cotizanţii 
Asociaţiei, utilizarea aplicaţiei este 
gratuită. Însă pentru cei din afara 

organizaţiei, utilizarea acesteia 
este contra cost. „Procedura 
este simplă: Primim solicitarea, 
solicitantul  face o donaţie în 
contul Asociaţiei, iar după ce 
avem confirmarea de plată, 
solicitantul va  va primi codul 
de acces pentru aplicaţie, care 
este valabil pentru 1 an de 
zile. Sumele obţinute în urma 
donaţiilor vor fi utilizate pentru 
susţinerea activităţii organizaţiei 

şi acoperirea costurilor pentru 
intervenţii de urgenţă”, spune Alex 
Mocanu, preşedinte al organizaţiei.

Aplicaţia a fost dezvoltată pentru 
a preveni incidentele sau accidentele 
pe mare sau pe canalele navigabile şi 
pentru a reduce timpii de intervenţie. 
Foarte mulţi dintre participanţii la 
traficul navigabil s-au întâlnit cu 
nenumărate probleme: defecţiuni la 
motor, copaci care blochează canale 
sau chiar naufragii – rătăcirea pe 
canalele Deltei. 

Aplicaţia „clubbarcimotoare” 
este disponibilă atât pentru Android, 
cât şi pentru iOS.

Andreea PASCU

Asociaţia Club Bărci Motoare a lansat prima aplicaţie de mobil 
care poate depista poziţia ambarcaţiunii în cel mai scurt timp! 
Aplicaţia  are un sistem tip SOS integrat şi monitorizează permanent 
poziţia bărcii, astfel încât intervenţia să se realizeze în cel mai scurt 
timp. Aplicaţia a fost realizată din donaţiile membrilor cotizanţi ai 
asociaţiei, cât şi a pasionaţilor de bărci/motoare.

Conferinţa 
Directorilor 

Agenţiilor de 
Plăţi din Uniunea 

Europeană
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură informează că 
a organizat la Bucureşti, alături de 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale şi sub patronajul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cea 
de-a 45-a Conferinţă a Directorilor 
Agenţiilor de Plăţi din Uniunea 
Europeană, în contextul exercitării 
de către România a  Preşedinţiei 
Consiliului Uniunii Europene. 

Conferinţa directorilor agenţiilor 
de plăţi din Uniunea Europeană 
este un eveniment informal bianual, 
organizat în cadrul preşedinţiei 
rotative a Consiliului Uniunii 
Europene, destinat, în primul rând, 
directorilor agenţiilor de plăţi din 
toate statele membre ale UE şi statele 
candidate, dar care se bucură totodată 
de participarea reprezentanţilor unor 
instituţii europene de marcă, precum 
Comisia Europeană şi Curtea de 
Conturi Europeană.

● Credem că vă interesează

Evenimentul reprezintă platforma 
ideală pentru întărirea dialogului şi a 
cooperării între agenţiile de plăţi ale 
UE în vederea îmbunătăţirii proceselor 
şi a rezultatelor punerii în aplicare a 
politicii agricole comune (PAC).

Conferinţa de la Bucureşti şi-a 
propus să faciliteze schimbul de 
experienţă, bune practici şi lecţii 
învăţate în rândul agenţiilor de plăţi, 
pentru identificarea provocărilor 
comune cu care acestea se confruntă 
în actuala perioadă de programare, 
dar şi a unor posibile soluţii comune. 

Totodată, conferinţa a abordat 
perspectivele şi provocările 
subsumate procesului de tranziţie de 
la actuala la viitoarea PAC după 2020 
şi a beneficiat de prezentări, ateliere 
de lucru, dezbateri şi contribuţii din 
partea tuturor actorilor implicaţi 
în proiectarea şi implementarea 
PAC (agenţiile de plăţi, Comisia 
Europeană, Curtea de Conturi 
Europeană).

Ioniţă IACOB

În semn de prețuire pentru 
contribuția pe care au avut-o la 
dezvoltarea orașului, Primăria 
Municipiului Constanța acordă, 
de mai mulți ani, premii în bani 
persoanelor care împlinesc 80 de 
ani, 90 de ani, 100 de ani, precum 
și cuplurilor care aniversează 50 
de ani de căsătorie. 

Pentru a intra în posesia 
sumelor, seniorii sau reprezentanții 
acestora trebuie să depună la 
Centrul de Informare pentru 
Cetățeni situat în bulevardul 
Alexandru Lăpușneanu, nr.116 C 
(incinta City Park Mall, etajul I, 
aripa nouă), în zilele de luni, marți, 
miercuri, vineri intre orele 08.30-
16.30, iar în zilele de joi între 
orele 08.30-18.30, următoarele 
documente:

•	 Cerere tip

Festivitate de premiere
•	 Certificat de naștere
•	 Carte de identitate 
•	 Certificat de căsătorie- 

pentru cei care aniversează 50 de 
ani de căsătorie

Cererile nu se primesc înainte 
de data aniversării, documentele 
trebuie să fie prezentate atât copie 
cât și original, iar pentru cupluri 
este necesar ca ambii soți să fie în 
viață. 

După ce au depus cererile, 
seniorii vor primi o invitație prin 
poștă în care vor fi informați 
cu privire la data, ora și locul 
desfășurării evenimentului.

Dacă nu pot veni la festivitatea 
de premiere, seniorii pot trimite 
un reprezentant. Acesta 

trebuie să prezinte 
cărțile de identitate 
(și ale beneficiarului 
și cel personal) 
precum și o 
împuternicire din 
partea titularului 
premiului. 

Dacă nu ajunge 

niciun reprezentant la premiere, 
atunci se pot prezenta și a doua 
zi după data festivității la casieria 
Primăriei Municipiului Constanța, 
situată pe bulevardul Tomis, nr. 
51, între orele 14.00-16.00, pentru 
a ridica banii. 

Sumele care se acordă sunt 
următoarele:

•	 300 de lei – pentru 
împlinirea vârstei de 80 de ani și 
pentru cuplurile care aniversează 
50 de ani de căsătorie;

•	 500 de lei – pentru 
împlinirea vârstei de 90 de ani;

•	 1000 de lei – pentru 
împlinirea vârstei de 100 de ani.

Ioniţă IACOB
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În cadrul proiectului CIVITAS 
„PORTIS (PORT-Cities: 
Innovation for Sustainability) - 
Dezvoltare durabilă prin inovare  
şi în scopul promovării unei 
mobilităţi durabile în municipiul 
Constanţa şi Zona Metropolitană 
Constanţa, Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară 
„Zona Metropolitană Constanţa” 
lansează campania „Mergi pe jos! 
E simplu şi sănătos!”.

Campania se adresează atât 
constănţenilor cât şi turiştilor, 
aceştia fiind invitaţi să participe la 
o inedită competiţie ce urmăreşte 
stimularea deplasării pietonale în 
municipiul Constanţa. 

Astfel, timp de o lună de zile, 
în perioada 01–31 iulie 2019, orice 
persoană având vârsta minimă 
de 18 ani, se poate înscrie în 
competiţia organizată de Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară 
„Zona Metropolitană Constanţa”. 

Participarea la concurs constă 
în monitorizarea deplasărilor 
pietonale ale participanţilor prin 
intermediul unei aplicaţii care se 
poate descărca şi utiliza gratuit pe 
orice telefon, ceas sau tabletă de 
tip Smart. 

În acest sens, câştigătorii 
vor primi diverse premii, a căror 
valoare totală este de cca 1.800 
lei. Regulamentul competiţiei şi 
celelalte detalii privind organizarea 
şi desfăşurarea campaniei vor fi 
anunţate în perioada următoare 
prin intermediul paginii de 
facebook dedicată proiectului 
PORTIS (Portis Constanta), 
precum şi pe pagina web a Zonei 
Metropolitane Constanţa. 

„Prin această campanie 
şi prin acest inedit concurs 
ne propunem să încurajăm 
constănţenii să meargă mai mult 
pe jos, alegând această modalitate 
de deplasare în detrimentul 
utilizării autoturismului personal. 
Deplasarea pietonală reprezintă 
o opţiune pe care în ultimul 
timp cu toţii am început să o 
neglijăm. Utilizăm prea mult 
  autoturismul personal, inclusiv 

„Mergi pe jos! 
E simplu şi sănătos!”

– Campanie de promovare a deplasării 
pietonale în rândul constănţenilor –

pentru deplasarea pe distanţe 
scurte. Sunt din ce în ce mai 
multe maşini iar circulaţia pe 
drumurile publice este din ce în 
ce mai greoaie, generându-se în 
acest sens nu doar ambuteiaje si 
congestii în trafic, dar şi poluare 
si alte efecte negative pentru 
oameni şi mediu. Astfel, se impune 
o schimbare a comportamentului 
nostru de mobilitate, iar mersul 
pe jos, deplasarea pietonală, ar 
trebui să fie, de cele mai multe ori, 
cea mai firească şi cea mai simplă 
alegere”, a declarat domnul 
Adrian Crăciun, purtătorul de 
cuvânt al Zonei Metropolitane 
Constanţa. 

Proiectul CIVITAS PORTIS 
este finanţat de Comisia Europeana 
prin programul Horizon 2020, 
linia de finanţare dedicată 
Mobilităţii pentru Dezvoltare 
(Mobility for Growth .5.5-2015). 

Proiectul CIVITAS „PORTIS 
(PORT-Cities: Innovation for 
Sustainability) – Dezvoltare 
durabilă prin inovare este 
implementat la nivel local de 
consorţiul format din Primăria 
Municipiului Constanţa – 
manager local, Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară 
„Zona Metropolitană 
Constanţa”, Compania Naţională 
„Administraţia Porturilor 
Maritime” S.A. Constanţa, 
Universitatea „Ovidius”, 
MedGreen, Centrul European 
pentru Dezvoltare şi European 
Integrated Project.  

Obiectivul general al 
proiectului este să identifice, 
evidenţieze si să evalueze anumite 
seturi de măsuri integrate şi 
inovatoare care să abordeze 
problemele oraşelor portuare din 
Europa cu privire la mobilitate 
şi care, în acelaşi timp, să îşi 
aducă contribuţia la integrarea 
funcţională şi socială între 
oraş şi port, realizând în acelaşi 
timp o creştere economică şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru 
locuitori. 

Primăria Municipiului Constanţa, 
a operaţionalizat de curând în oraş 
sistemul bike-sharing punând gratuit 
la dispoziţia constănţenilor şi a 
turiştilor 390 de biciclete.

Doritorii pot ridica în prezent 
bicicletele de la oricare din cele 18 
staţii amplasate în oraş: 

● Staţia Promenada (lângă Biserica 
Greacă); ● Staţia Remus Opreanu (în 
spatele Comandamentului Forţelor 
Navale); ● Staţia Termele Romane 
(Poarta 1); ● Staţia Mircea cel Bătrân 
(în faţa Colegiului Naţional „Mircea 
cel Bătrân”); ● Staţia Sala Sporturilor 
(în parc, în faţa Sălii Sporturilor); ● 
Staţia Capitol; ● Staţia Tomis II (în 
parc); ● Staţia Dacia; ● Staţia Parc 
Tăbăcărie (intrare CCINA); ● Staţia 
Cişmelei; ● Staţia Pescărie; ● Staţia 
Delfinariu; ● Staţia Oxford; ● Staţia 
Perla; ● Staţia Meridian; ● Staţia 
Castel; ● Staţia Iaki; ● Staţia Rex. În 
perioada următoare vor mai deveni 
funcţionale alte 6 staţii crescându-
se astfel gradul de accesibilitate al 
sistemului.

Pentru a putea folosi echipamentul, 
utilizatorii trebuie să respecte mai 
multe condiţii: să se  înregistreze 
în sistem, să utilizeze bicicletele 
în intervalul orar 07:00-24:00, de 
luni până duminică, ultima preluare 
putându-se face cu maximum două 
ore înainte de închiderea centrului, 
respectiv la ora 22:00, echipamentul 
va putea fi ridicat şi returnat de la 
orice staţie de biciclete în regim 
self-service; utilizatorul poate prelua 
şi utiliza simultan doar o bicicletă. 
Bicicletele pot fi utilizate doar de 
persoanele de peste 14 ani, timp de 
două ore neîntrerupt, indiferent de 
numărul de utilizări zilnice, intervalul 
minim de pauză între utilizări fiind 
de minimum 10 minute. Bicicletele 
nu pot fi subînchiriate, folosite la 
curse de biciclete, pentru transportul 

Mobilitatea velo 
promovată în Constanţa

de pasageri sau în condiţii meteo 
nefavorabile (vânt puternic sau 
furtuni).

Proiectul a fost finanţat din fonduri 
europene, în cadrul Programului de 
Cooperare Transfrontalieră România-
Bulgaria. Obiectivul fiind acela de 
a promova utilizarea bicicletei ca o 
alternativă ecologică la alte mijloace 
de transport poluante urmărindu-se 
astfel reducerea  emisiilor de dioxid 
de carbon din oraş.

Toate detaliile referitoare la acest 
proiect le puteţi afla accesând site-ul 
www.blackseabike.ro.

Primăria Municipiului Constanţa 
face apel către toţi utilizatorii să 
folosească şi să păstreze în bune 
condiţii atât bicicletele, cât şi 
facilităţile de staţionare ale acestora.

Reamintim că Primăria 
Municipiului Constanţa a pus gratuit 
la dispoziţia constănţenilor şi a 
turiştilor 390 de biciclete. Doritorii 
pot ridica biciclete de la următoarele 
staţii amplasate în oraş: ● Staţia 
Promenada (lângă Biserica Greacă); 
● Staţia Remus Opreanu (în spatele 
Comandamentului Forţelor Navale); 
● Staţia Termele Romane (Poarta 
1); ● Staţia Mircea cel Bătrân (în 
faţa Colegiului Naţional „Mircea cel 
Bătrân”); ● Staţia Sala Sporturilor (în 
parc, în faţa Sălii Sporturilor); ● Staţia 
Capitol; ● Staţia Tomis II (în parc); ● 
Staţia Dacia; ● Staţia Parc Tăbăcărie 
(intrare CCINA); ● Staţia Cişmelei; 
● Staţia Pescărie; ● Staţia Delfinariu; 
● Staţia Oxford; ● Staţia Perla; ● 
Staţia Meridian; ● Staţia Castel; ● 
Staţia Iaki; ● Staţia Rex; Primăria 
Municipiului Constanţa face apel 
către toţi locuitorii oraşului să păstreze 
în bune condiţii atât bicicletele, cât 
şi mobilierul urban. Doar împreună 
putem avea un oraş frumos şi curat!

Pagină realizată de Irina OANCEA

http://www.blackseabike.ro
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Turiştii care vor ajunge la 
Techirghiol şi vor păşi pe noul 
debarcader, care va avea o lungime 
de aproape 100 de metri, vor avea 
o altă privelişte în faţa ochilor. 
Vechiul cheu de acostare, amenajat 
în urmă cu nouă ani, rămâne o 
amintire. 

„Cheul de acostare şi 
de agrement va fi plutitor”, 
precizează primarul Iulian 
Soceanu. El va avea o suprafaţă 
de promenadă; va avea o punte 
de lemn tratat special pentru a 
rezista factorilor de mediu; coada 
ancorei va avea o lungime de 
peste 97 de metri; componenta 

● Proiecte
Un nou debarcader la Techirghiol

„Turiştii, spune primarul 
Soceanu, vor fi încântaţi să 
privească oraşul de aici. În ciuda 
faptului că se vorbeşte despre 
dispariţia clipelor romantice, 
zona de agrement de aici ar putea 
fi un loc de taină pentru tineri, o 
zonă unde te poţi destinde privind 
peisajul. Debarcaderul are şi o 
utilitate pe care o vom preţui mult 
în sezonul estival. O fotografie 
făcută aici va fi amintirea de care 
turiştii îşi vor povesti cu drag. 
Noul debarcader îşi va dovedi 
utilitatea şi eficienţa.”

Ionela SAUCIUC

perpendiculară va avea o formă 
curbată şi se va desfăşura pe o 
lungime de 88 de metri; lăţimea 

utilă a suprafeţei de promenadă, 
atât în zona rectilinie, cât şi în zona 
curbată va fi de 4 metri. 

Țara Piticilor din Parcul 
Tăbăcărie își întâmpină vizitatorii 
cu o feerie cromatică. Primăria 
Municipiului Constanța, prin Regia 
Autonomă Exploatarea Domeniului 
Public și Privat, completează 
lucrările de amenajare peisagistică 
prin plantarea a peste 30.000 de flori 
în cel mai îndrăgit spațiu dedicat 
copiilor din orașul nostru. 

Astfel, cei mici alături de 
părinții lor vor putea admira 
următoarele specii de plante: crăițe, 

Peste 30000 de flori 
vor colora  

Tara PiTicilor,
salvie, begonie, gazanie, verbina și 
impatiens(sporul casei).

Spațiul verde din Țara Piticilor 
va fi întreținut de un sistem propriu 
de irigație modern, programat 
electronic. Prima parte a acestui 

sistem a fost deja realizată, conducta 
fiind adusă până la intrarea în parc, 
iar în cursul săptămânii viitoare încep 
lucrările pentru montarea instalației 
pe toată suprafața acestuia. 

Reamintim că RAEDPP a 

recondiționat zona labirintului din 
Țara Piticilor. Elementele murdărite 
cu graffiti au fost vopsite; s-a făcut 
curățenie iar spațiul verde a fost 
igienizat.

De asemenea, a fost demarată 
procedura de licitație pentru 
amenajarea unui teren de mini-
fotbal cu gazon sintetic și a unui 
teren de baschet dotat cu panouri 
profesionale.

Ionela SAUCIUC

Sala pictată a Muzeului de 
Artă Populară din Constanța 
a găzduit astăzi cea de-a treia 
întâlnire a grupului de lucru 
ULG „URBACT Local Group”, 
din cadrul Proiectului european 
“ALT/BAU–Transfer Networks 
Alternative Building Activation 
Units”, program la care Constanța 
a aderat alături de alte cinci orașe 
europene. 

Proiectul reprezintă o reţea 
de transfer prin care, timp de doi 
ani,  toate orașele participante  
împărtășesc  idei, soluții, dar și 
modele de succes prin care au reuşit 
să dea o a doua șansă clădirilor 
istorice degradate.

Constanta a aderat la un 
program creativ

,
din punct de vedere arhitectural, 
urbanistic și funcțional. 

Adrian CRĂCIUN

Ghidul în tot acest proiect este 
orașul Chemnitz din Germania 
unde a fost înființată o agenție 
care unește autoritățile locale 
cu proprietarii, investitorii și 
utilizatorii clădirilor istorice, 
pentru a găsi împreună soluții de 
salvare a acestor imobile.

În acest sens, la nivelul 
municipiului Constanța a fost creat 
un grup de lucru local, denumit 
ULG URBACT local Group care 
conectează autoritățile locale cu 

proprietarii, investi-
torii și asociațiile de 
proprietari din zona 
peninsulară. 

M e m b r i i 
ULG au discutat 
despre obiectivele 
proiectului dar și 
despre crearea unei 
baze de date urbane 
care va sta la baza 
gestionării clădirilor 
din centrul istoric, 
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După îndemnul cercetătorilor, 
fermierii ar trebui să se aplece nu 
doar asupra brazdei, ci şi asupra 
unor informaţii de ultimă oră care 
îi învaţă cum să aibă tot timpul în 
grijă sănătatea plantelor. Această 
ştiinţă se cheamă FENOMICA. Ea 
îi ajută pe fermieri să îşi vadă mai 
repede interesele, îi ajută să ia mai 
uşor deciziile potrivite în afaceri. 

Cercetătorii susţin cu 
argumente că fermierii vor avea 
un punct de sprijin pentru a aplica 
noi tehnologii şi pentru a face 
o agricultură performantă. Prin 
agricultura de precizie, fermierii 
vor avea doar avantaje: vor şti în 
timp real ce vor plantele, câtă apă, 
ce procent de îngrăşăminte trebuie 
să ajungă la rădăcina lor, care sunt 
tratamentele pe care fermierul 
trebuie să le aplice culturilor. Cu 
alte cuvinte, digitalizarea trebuie să 
înceapă acum! Digitalizarea, veţi fi 
de acord cu noi, îi ajută pe fermieri 
să facă o atentă monitorizare a 
fiecărei culturi, de la umiditatea 
plantelor până la găsirea unor 
soluţii care să îi ferească la nevoie 
de un impact nefast. 

Şi nu e o noutate ceea ce scriem 
aici: agricultura de precizie îl 
ajută pe fermier să ţină pasul cu 
cercetarea. O agricultură de precizie 
presupune, în primul rând, o dotare 
pe măsură. Dotarea îi sprijină pe 

● AgriculturA de precizie
sprijină apariţia unor noi 

oportunităţi de afaceri 

E nevoie de un parteneriat 
între cercetători şi fermieri

fermieri să facă un pas în faţă şi să 
descopere că agricultura a evoluat 
şi ea este într-o continuă evoluţie. 
Şi mai e ceva: fermierul viitorului 
are nevoie de precizie, are nevoie 
de informaţii corecte pentru a lua 
decizii corecte. Toate la un loc 
îl vor ajuta, nu-i aşa?, să aibă la 
îndemână analize temeinice pentru 
a putea aplica tehnologii de vârf şi 
tratamente fitosanitare potrivite. 

O agricultură de precizie îi 
ajută pe fermieri să vadă cum va fi 
ziua de mâine, îi ajută pe fermieri 
să descopere avantajele unor 
proiecte. Emil Dobre, un fermier 
din comuna Tuzla, iniţiatorul 
unor proiecte care demonstrează 
că agricultura de precizie aduce 
doar avantaje ar putea găzdui un 
schimb de experienţă. El spune: 
„agricultura de precizie mă ajută să 
livrez produse de calitate. Am făcut 
investiţii şi mă bucur că ele au fost 
un punct de sprijin pentru firmă”. 

Agricultura de precizie, vorba 
lui Ion Caplan, directorul Staţiunii 
de Cercetare de la Valul lui Traian, 
un specialist cu o vastă experienţă, 
un bun gospodar şi un cercetător 
cu informaţii la zi în agenda sa de 
lucru, va paria pe specialiştii care se 
instruiesc tot timpul, pe specialiştii 
care au drept ţintă performanţa. 
Specialiştii de la Staţiunea  de 
cercetare  Valu lui Traian dezvoltă 

un parteneriat cu fermierii tineri, cu 
toţi cei care au sete de cunoaştere, 
îi sprijină să îşi dezvolte afacerile şi 
să capete încredere că inovarea va 

În urma unor consistente 
consultări structurate cu toţi 
stakeholderii relevanţi la nivel înalt 
ai bazinului inferior al Dunării şi 
la Marea Neagră, Comisia pentru 
Afaceri Europene a Senatului 
României a găzduit în data de 
vineri, 31 mai 2019, cu ocazia 
marcării şi în România a Zilei 
Maritime Europene un eveniment 
consacrat integral discutării şi 
adoptării de către reprezentanţii 
societăţii civile, mediului de 
afaceri şi sectorului academic 
a Foii de Parcurs privind 
dezvoltarea durabilă şi incluzivă 
a zonei Dunării Fluviale, Portului 
Constanţa şi a zonei maritime 
Dobrogea şi Deltei Dunării.    

Trei direcţii-cheie de acţiune 
s-au detaşat ca fiind urgente şi 
primordiale pentru a fi înaintate 
către principalele instituţii UE, 
în primul rând către Comisia 
Europeană prin DG MARE, 
sub egida căreia s-a desfăşurat 
evenimentul, precum şi către 
Parlamentul României şi autorităţile 
centrale de resort, îndeosebi 
Ministerul Transporturilor, 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Ministerul Turismului şi Ministerul 

Ziua MaritiMă EuropEană 
în roMânia

Afacerilor Externe, în calitate de 
Coordonator Naţional al Strategiei 
Dunării, document aflat în prezent 
în faza finală de revizuire: 

● stabilirea unui calendar 
cu responsabilităţi clar 
individualizate, minister cu 
minister, pentru transpunerea 
în practică a recomandărilor şi 
solicitărilor formulate în cadrul 
Foii de Parcurs

● transformarea radicală 
a abordării privind viitoarea 
dezvoltare durabilă a zonei, 
îndeosebi în context macroregional 
şi global pentru evitarea adâncirii 
decalajelor existente şi decuplării 
de la ritmul de dezvoltare a 
spaţiului unic european mai ales în 
raport cu statele vecine României  

● stabilirea şi susţinerea 
practică prin măsuri concrete şi 
cât mai pragmatice a proiectelor 
considerate prioritare/fanion ale 
României şi ale principalilor săi 
parteneri prin implementarea 
proiectelor transnaţionale soft deja 

finanţate de UE şi BEI, ce merită 
şi ar trebui susţinute, inclusiv 
prin finanţări de tip ITI în viitorul 
exerciţiu financiar UE de după 
2020. 

Printre componentele solicitate 
a fi luate în considerare şi 
implementate cât mai prompt şi 
flexibil, inclusiv prin utilizarea 
pârghiilor oferite de Strategia 
Dunării şi de Sinergia Mării 
Negre, precum şi a recentelor 
documente adoptate la Bucureşti 
în cursul Preşedinţiei Consiliului 
UE privind cercetarea şi inovarea 
în comun la Marea Neagră, se 
numără, printre altele: 

● completarea şi îmbunătăţirea 
cadrului legislativ şi administrativ 
în scopul reintegrării în fluxul 
economic şi turistic a cât mai 
multor zone şi obiective portuare 
şi ale şantierelor navale în mod 
coerent, coordonat şi unitar; 

● recentrarea abordării în mod 
integrativ asupra zonei afluenţilor 
Dunării şi trecerea la aplicarea 

unor măsuri inteligente privind 
navigabilitatea, promovarea 
destinaţiilor de ospitalitate turistică, 
conservarea biodiversităţii, 
digitalizarea transformativă etc.; 

● adoptarea de urgenţă 
a sistemului de planificarea 
teritorială concordată cu partenerii 
şi de standardizare urbană în ritm 
accelerat, conform concluziilor 
proiectului UE „Dunărea 
Atractivă”;

● adoptarea şi implementarea 
sistemului de guvernanţă multi-
nivel şi a metodei „coordonării 
deschise” UE precum şi a altor 
forme inovative de leadership 
colaborativ deja testate cu succes 
în zonă;

● declanşarea şi extinderea 
unor consultări structurate la 
nivel naţional şi european, în mod 
periodic, în favoarea schimbărilor 
necesare şi recuperarea realistă  
poziţionării dorite de operatorii 
portului Constanţa, precum şi 
de întreaga regiune a Dobrogei 
istorice şi a Deltei Dunării.

Pentru o consultare integrală 
a documentului adoptat, cei 
interesaţi pot accesa siteurile www.
houseofeurope.ro şi www.cldr.ro . 

ajuta apariţia unor noi oportunităţi 
pentru afaceri, dar şi pentru formare 
profesională. 

Pagină realizată de Ionela SAUCIUC

http://www.houseofeurope.ro/
http://www.houseofeurope.ro/
http://www.cldr.ro/
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La Târgul de oferte educaţionale, 
unde au venit liceele constănţene, 
am văzut, printre altele, un pliant cu 
fotografii şi cu o grafică deosebită. 
Am deschis acest pliant, şi am înţeles 
că este vorba de Liceul Tehnologic 
Ioan N. Roman, şcoala care a 
primit numele unei personalităţi din 
Dobrogea la propunerea lui Virgil 
Coman, fost director la Arhivele 
Naţionale, un om care era prieten 
cu tot oraşul şi cu iniţiatorii unor 
proiecte culturale, după remarca 
făcută de profesorul universitar 
Stoica Lascu. 

Liceul Tehnologic Ioan N. 
Roman, care e situat pe Strada Cuza 
Vodă nr. 80, în Constanţa, are o 
carte de vizită când vine vorba de 
olimpiadele pe meserii, e o şcoală 
prietenoasă de unde absolvenţii 
pleacă nu doar cu o diplomă, ci şi 
cu abilităţi şi competenţe care îi 
ajută să se integreze pe piaţa muncii. 
Integrarea absolvenţilor în producţie 
este sprijinită atât de cadrele 
didactice, cât şi de agenţii economici, 
unde elevii se pregătesc cu tragere de 
inimă, obişnuindu-se să răspundă cu 
promptitudine şi cu responsabilitate 
comenzilor, dar şi exigenţelor pe care 
le dezvoltă proiectele lor creative. 
Elevii şcolii despre care scriem au 

Detalii despre viitorul copiilor 
dvs. la telefonul 0241 617 920 

participat la câteva proiecte, unde 
instruirea lor şi calitatea expoziţiilor 
au fost recunoscute si apreciate, 
încă un semn că la această şcoală 
se învaţă carte, dar şi meserie, după 
cum precizează Daniela Coman, 
directorul liceului, un cadru didactic 
cu experienţă, iniţiatorul unor 
proiecte care îi ajută pe elevi să aibă 
o bună calificare atunci când îşi caută 
un loc de muncă; ei au un bagaj de 
cunoştinţe pe care se pot bizui în 
orice împrejurare, fie că e vorba de 
tehnician în turism, ori în activităţi 
economice, fie că e vorba de meseria 

de mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii sau 
de lucrător într-un hotel de 
cinci stele. 

Elevii Liceului 
Tehnologic Ioan N. 
Roman participă cu 
interes la activităţile 
extracurriculare, multe 
dintre ele iniţiate în 
urma unor proiecte care 
sunt privite cu invidie 
de protagoniştii unor 

concursuri pe care se cuvine să le 
semnalăm: Patrula Eco, concurs 
naţional ce face parte din programul 
mondial pentru managementul 
mediului ECO – ŞCOALA; Let’s do 
it Romania; concurs de costume din 
materiale reciclabile. 

Vă semnalăm Liceul Tehnologic 
Ioan N. Roman, o şcoală unde puteţi 
alege o meserie. Echipa cadrelor 
didactice vă dă şi o garanţie: „Noi 
te ajutăm să îţi construieşti viitorul”. 
Despre acest viitor puteţi afla detalii 
la telefonul 0241 617 920. 

Andreea PASCU

Cel mai spectaculos airshow 
privat – Aeromania, desfăşurat 
în ultimii 12 ani în fiecare vară la 
Tuzla, nu va mai fi organizat în 
2019, conform anunţului făcut 
de Asociaţia Regională pentru 
Promovarea Aviaţiei şi Regional 
Air Services. ARPA şi RAS 
au comunicat partenerilor şi 
publicului că anul acesta se vor 
orienta către acţiuni de promovare 
convenţionale.

„De ce nu se mai organizează 
Aeromania în 2019? Succesul de 
public nu îi lipseşte. Indiferent 
de asta însă, sponsorizările se 
obţin greu şi, totodată, este foarte 
complicat să explici publicului de 
ce este necesar un bilet de intrare 
– după ce, timp de mai bine de un 
deceniu, accesul a fost gratuit. E 
foarte costisitor să organizezi un 
eveniment de acest fel exclusiv 
din surse private, fără niciun fel 
de sprijin din partea autorităţilor 
locale. Câţi au mai reuşit?

Aeromania s-a bucurat de 
o expunere mediatică puternic 
susţinută atât de presa locală, 
naţională, cât şi de cea internaţională 

Un sezon estival fără AEROMANIA

şi de un număr impresionant de 
simpatizanţi. Dar nu de sprijinul 
autorităţilor.

Compania care susţine 
mitingul, Regional Air Services, 
nu a alocat bugete pentru campanii 
de PR plătite, ci a orientat toate 
resursele financiare şi de personal 
către acest eveniment, pentru 
încurajarea celor pasionaţi de 
aviaţie, pentru susţinerea unei 
culturi aeronautice. Nu cunosc alte 
companii şi organizaţii care să îşi 
cheltuie resursele proprii în felul 
acesta. Nu ştiu dacă mai există.” 
Cristina Mitchievici, Event 
Manager

„Am concluzionat, împreună 
cu echipa mea, că avem nevoie 
de o pauză, de un an în care să 
analizăm evoluţia şi oportunitatea 
evenimentului şi să regândim 
modul de organizare. Acest an este 
necesar şi pentru proiectele noastre 
interne de dezvoltare: aeroportul 
Tuzla va face obiectul unor lucrări 
de modernizare care solicită multă 
resursă umană şi financiară.” – 
Adrian Vasilache, Managing 
Partner Regional Air Services

„Douăsprezece ediţii de 
spectacol aerian fără niciun 
incident reprezintă o performanţă 
de care suntem mândri. Sunt piloţi 
care au zburat la toate ediţiile, 
precum lacării acrobaţi sau care 
chiar au debutat aici, sunt piloţi 
care au descoperit Aeromania pe 
parcurs şi au revenit de fiecare 
dată; sunt şi piloţi care, între timp, 
au plecat dintre noi. Sunt mândru şi 
nostalgic.Îmi place să cred că ceva 
din ceea ce am făcut a sădit un pic 
de pasiune pentru aviaţie în colegii 
mei mai tineri şi că aceasta nu se 
va pierde doar prin absenţa unei 
ediţii a acestui miting.” – Mugurel 
Toma, Air Boss

Aeromania este o absenţă pe 
care cu siguranţă publicul o. va 
resimţi, însă politica deschisă a 
Aeroportului Tuzla va continua 
prin organizarea de evenimente şi 
acţiuni (Zile ale Porţilor deschise, 
Ziua Europeană a Elicopterelor 
– pe 30 iunie, Şcoala Altfel care 
aduce anual peste 2.000 de copii la 
aeroport etc.), prin disponibilitatea 
pentru colaborări cu companii 
şi instituţii (evenimente, 

teambuilding-uri, conferinţe etc.) 
şi prin serviciile pe care Aeroportul 
Tuzla le pune la dispoziţia 
publicului cu profesionalism 
(zboruri de agrement, cursuri 
specializate etc.).

În prezent, este în evaluare 
posibilitatea de a organiza un 
Airport Film Festival – o săptămână 
a filmului de aviaţie, cu proiecţii în 
aer liber, cu demonstraţii de zbor, 
lupte aeriene şi misiuni de salvare 
şi petreceri. Ideea este originală şi 
interesantă – pentru că nu a mai fost 
organizat niciodată un eveniment 
cu aceasta structură – iar lansarea 
sa la Tuzla ar putea fi o provocare.

Adrian CRĂCIUN

● Evenimentul ar putea fi înlocuit cu AIRPORT FILM FESTIVAL, 
o săptămână a filmului de aviaţie, cu proiecţii în aer liber

● În 30 iunie: ZIUA EUROPEANĂ A ELICOPTERELOR

Angajații S.C. Confort 
Urban SRL au efectuat lucrări de 
asfaltare în parcarea din incinta 
Serviciului de Ambulanță Județean 
Constanța situat pe bulevardul I.C. 
Brătianu iar aleea de acces în zona 
Delfinariu a fost frezată în vederea 
asfaltării. 

Mai nou, s-a intervenit în 
cartierul Baba Novac unde s-au 
realizat lucrări de asfaltare pe 
strada Horia Grigorescu, tronsonul 
cuprins între străzile Muscel și 
Cernica. 

Totodată, continuă lucrările de 
amenajare a parcării de pe aleea 
Cerbului, bl. 40 A din cartierul Inel 
I și a trotuarelor de pe strada Baba 
Novac, între străzile Poporului și 
Străjerului. 

Lucrări similare se vor 
desfășura luna aceasta și în 
parcarea delimitată de Vila Sky și 
bulevardul Mamaia.

În ceea ce privește 
infrastructura rutieră,  au fost 
aplicate marcajele longitudinale 
și au fost trasate treceri pentru 
pietoni din Portul Tomis.

Un proiect 
pentru 
un oraş 

frumos şi 
curat
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Pentru a stimula dezvoltarea 
teritorială integrată, Comisia 
Europeană a promovat un 
instrument financiar pentru 
perioada 2014-2020, e vorba de 
Investiţiile Teritoriale Integrate. 
Pentru cititori facem o precizare: 
Investiţia teritorială integrată este un 
instrument de dezvoltare durabilă a 
turismului în Delta Dunării, o zonă 
cu un potenţial care îi atrage pe 
investitori. Cu un buget de peste 
un miliard de euro din fonduri 
structurale şi guvernamentale, 
proiectul este, potrivit unor statistici, 
cel mai mare proiect de investiţii 
din România. Turismul, o prioritate 
pentru autorităţile locale şi judeţene, 
pentru investitorii din zonă, rămâne 
o componentă centrală a acestui 
proiect care va îmbunătăţi strategia 
de dezvoltare a Deltei. „Investiţiile, 
după cum precizează Horia 
Teodorescu, preşedintele Consiliului 

Delta Dunării vine în 
întâmpinarea turiştilor cu oferte 
generoase şi cu evenimente, 
cu festivaluri care promovează 
produsele tradiţionale şi bucătăria 
pescărească. Festivalul Borşului 
de Peşte, care e găzduit de comuna 
Crişan, Festivalul de Muzică de 
la Sf. Gheorghe, „Zilele oraşului 
Sulina”, sunt evenimente care 
au stârnit în fiecare an interesul 
turiştilor. Turiştii se distrează 
şi au ce povesti celor care sunt 
ispitiţi să aleagă Delta Dunării 
pentru o vacanţă. Mai mult, 
alte două proiecte în valoare 
de peste 18 milioane de euro 
vizează creşterea siguranţei şi 
securităţii pasagerilor care ajung 
pe aeroportul Delta Dunării 
din Tulcea. Pe scurt, aeroportul 
va fi dotat cu echipamente şi 
sisteme de control şi securitate; 
se vor achiziţiona autovehicule şi 
echipamente aeroportuare pentru 
creşterea siguranţei pasagerilor şi 
a bagajelor. 

De la aeroport, care va deveni, 
cum spuneam, o gazdă ospitalieră, 
să trecem la portul din Tulcea şi 
la localităţile din deltă. Danele 

● Delta Dunării / ediţie specială

PROIECTELE CARE SPRIJINĂ ŞI 
PROMOVEAZĂ AGROTURISMUL

Judeţean Tulcea, vor fi un punct 
de sprijin pentru dezvoltarea unui 
turism responsabil, care să valorifice 
potenţialul patrimoniului cultural, 
tradiţiile multiculturalismului unic 
dobrogean.” 

Proiectele, să fie limpede, nu 
se rezumă numai la dezvoltarea 

infrastructurii de cazare, ci 
promovează o nouă strategie şi 
sprijină apariţia unor locuri de 
muncă, dar şi accesarea unor noi 
oportunităţi care să-i ajute pe micii 
fermieri din mediul rural şi pe 
întreprinzătorii care se gândesc să 
înceapă (ori să dezvolte) o afacere 

în ceea ce priveşte agroturismul. 
Agroturismul şi agricultura din 
zonele limitrofe rezervaţiei. Pentru 
curioşi şi pentru amatorii de statistici 
inserăm o informaţie care ne scuteşte 
de alte comentarii: pentru construcţia 
şi modernizarea structurilor 
destinate agroturismului s-au depus 
(atenţie!) 326 de proiecte. Avem 
la îndemână această informaţie 
datorită promptitudinii expertului 
în comunicare Sergiu Smolii, care 
ne-a pus la dispoziţie detalii despre 
Investiţiile Teritoriale Integrate 
şi despre strategia integrată de 
dezvoltare durabilă a Deltei Dunării. 

Mecanismul ITI (Investiţiile 
Teritoriale Integrate) este 
implementat, e bine să se ştie, 
de Asociaţia pentru Dezvoltare 
Intercomunitară Delta Dunării, 
asociaţie care vizează 38 de localităţi. 

Şi pentru că am inserat informaţii 
despre investiţii şi despre programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 
trebuie să facem încă o precizare: 
pentru teritoriul ITI Delta Dunării 
s-au depus în jur de o mie de proiecte 
care se află în diferite stadii de 
implementare. Valoarea proiectelor 
contractate prin PNDR se ridică la 
aproape 122 de milioane de euro. 

● PROMENADĂ LA JURILOVCA

NOUTĂŢI DESPRE PORTUL SULINA
● achiziţii de ultimă oră pentru Aeroportul din Tulcea

şi cheiurile vor fi reabilitate şi 
modernizate. La fel se va proceda 
şi la Sulina, un oraş cu câteva 
puncte turistice de atracţie pentru 
vizitatorii care aleg să îşi petreacă 
vacanţele în pensiunile din zonă. 
Când vine vorba de infrastructura 
de acostare, trebuie să inserăm 
câteva informaţii de ultimă oră, 
care vizează îmbunătăţiri în zonele 
Sulina, Sarichioi, Murighiol, 
Jurilovca şi Chilia, destinaţii 
turistice frecventate cu insistenţă 
de turiştii din ţară, cât şi de peste 
hotare: din Franţa şi Israel, din 
Ungaria şi Italia. La Sulina, spre 
exemplu, un oraş unde faleza e o 

pată de culoare pe timpul verii 
se va reabilita iluminatul public. 
Pentru localităţile pe care le-am 
amintit, iată încă un amănunt, 
există un program ce vizează 
cu prioritate îmbunătăţirea 
transportului public pe apă. În ce 
priveşte infrastructura de acostare 
de la Jurilovca, e pregătit un proiect 
care se apropie de cinci milioane 
de euro; portul pescăresc de aici va 
avea şi el o altă reconfigurare după 
implementarea acestui proiect. 
Investiţia de la Jurilovca presupune 
amenajarea unor spaţii de acostare, 
amenajarea unei rampe de lansare 
la apă pentru ambarcaţiuni. 

Toate aceste investiţii vor aduce 
beneficii comunităţii: un număr 
tot mai mare de turişti, dar şi alte 
avantaje, printre ele aflându-se şi 
apariţia unor noi locuri de muncă. 
Jurilovca, o localitate despre care 
s-a dus vestea, va avea în sfârşit 
şi o promenadă cu spaţii verzi şi 
spaţii ce vor fi amenajate pentru 
plimbările turiştilor îndrăgostiţi de 
excursiile pe bicicletă. 

Pagină realizată de  
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