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Celebra Casă embiriCos devine 
inCubator de afaCeri!

● detalii în pag. 4

● pag. 
8

● CULTURA 
ISTORIEI

MONUMENTUL 
TRIUMFAL  

DE LA 
ADAMCLISI

„Motivul 
spicului 
de grâu”, 
tematica 
lunii iulie

● La Muzeul de Artă 
 Populară Constanța

Constănţeanca

SIMONA
HALEP

a câştigat finala feminină 
la Wimbledon

Felicitări Simona!
● alte detalii în pag. 5

Clădire emblematică pentru 
centrul istoric al Constanței, Casa 
Embiricos, în care în perioada 
interbelică a funcționat Palatul 
Navigației, își va recăpăta 
impresionanta alură arhitecturală 
dar mai ales funcția economică avută 
în trecut, urmând a fi reabilitată și 
transformată într-un incubator de 
afaceri dedicat susținerii și găzduirii 
inițiativelor antreprenoriale din 
domeniul industriilor creative.

Astfel, la începutul lunii 
iulie a fost semnat contractul 
de finanțare nerambursabilă în 
vederea implementării proiectului 
„Incubator de afaceri Constanța” 
dedicat reabilitării și dotării 
imobilului situat pe strada Nicolae 
Titulescu, nr. 13 și atribuirea 
ulterioară pentru acesta, a rolului de 
catalizator și hub pentru industriile 
creative la nivelul regiunii  
SUD-EST.

Proiectul are o valoare totală 
de 14.028.656,56 lei și o durată de 
implementare de 48 luni, urmând 
a fi finanțat  din fonduri provenite 
de la Uniunea Europeană în cadrul 
Programului Operațional Regional 
2014 – 2020, Axa prioritară 2 – 
„Îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii”, 
Prioritatea de investiții 2.1 
– „Promovarea spiritului 
antreprenorial, în special prin 
facilitarea exploatării economice 
a ideilor noi și prin încurajarea 
creării de noi întreprinderi, 
inclusiv prin incubatoare de 
afaceri” . Proiectul a fost elaborat 
și urmează a fi implementat în 
cadrul unui parteneriat format din 
Primăria Municipiului Constanța, 
Camera de Comerț, Industrie și 
Navigație Constanța și Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară 
Zona Metropolitană Constanța. 

“ Pe lângă faptul că vom salva 
o clădire de referință arhitecturală 
pentru Constanța, redând fostului 
Palat al Navigației înfățișarea dar 
și rolul avut în trecut, proiectul 
își propune mai mult decât 
atât, să contribuie la stimularea 

antreprenoriatului în Constanța și 
în regiunea SUD-EST încercând 
să susținem un sector de activitate 
inovativ și din ce în ce mai în vogă, 
așa cum este cel al industriilor 
creative. După reabilitarea și 
transformarea sa în incubator 
de afaceri, Casa Embiricos va 
putea găzdui activitatea a 17 
Start-Up-uri având ca obiect: 
publicitatea, arhitectura, arta, 
meșteșugurile, design-ul, moda, 
filmul, fotografia, mass-media, 
cercetarea și dezvoltarea etc., a 
căror activitate suntem convinși 
că va potența profilul economic 
tradițional al Zonei Metropolitane 
Constanța redat de activitatea 
portuară și turism.”, a declarat 
domnul Decebal Făgădău, primarul 
municipiului Constanța.

Ani MERLĂ
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Zilele oraşului Ovidiu au debutat 
cu Festivalul Cântecului Popular 
„Elena Roizen“, cea de-a XII-a 
ediţie, organizat de Primăria Ovidiu, 
în colaborare cu Consiliul Local 
Ovidiu şi Centrul Cultural „Elena 
Roizen”, şi în parteneriat cu Centrul 
Cultural Judeţean „Teodor T. Burada” 
Constanţa. La iniţiativa primarului 
George Scupra a fost inclus şi un 
moment dedicat memoriei artistei 
Elena Ionescu Cojocaru şi, începând 
cu acest an, va fi acordat şi un trofeu 
cu numele regretatei interprete a 
cântecului popular. Cei prezenți 
au putut urmări şi recitalul lui Ion 
Amititeloaie şi al Ștefaniei Narenji.

În aceeaşi zi, pe stadionul din 
localitate s-au desfăşurat luptele 
tătăreşti – Kureş, iar seara, locuitorii 

au fost invitaţi la un festival de 
muzică folk, la care au participat 
Mircea Vintilă, Emeric Imre, Daniel 
Iancu, Lari Marinescu, Silviu Covaci, 
Vivi Petcu.

A doua zi a avut loc festivalul 
de dansuri tradiționale ale etniilor 
din Dobrogea. Seara s-a desfăşurat 
concursul „Elevii au talent”, prezentat 
de Liviu Vârciu. Ziua s-a încheiat cu 
un concert Ștefania&Speak.

Duminică a avut loc un concert 
excepțional, la care au participat La 
Familia, Randi, Ţăndărică&Stelu 
Enache, Narcotic Sound, Hari 
Gromoşteanu. 

Seara a fost un minunat spectacol 
de lasere și focuri de artificii.

Andreea PASCU

Zilele Oraşului Ovidiu

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
Municipiul Constanța, 15.07.2019 

Federaţia Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din Romania (FZMAUR), 
cu sediul în municipiul Brașov, în parteneriat cu Asociația pentru Mobilitate 
Metropolitană (AMM), cu sediul în Municipiul București, implementează proiectul 
METROPOLITAN, cod SMIS 111265, finanţat în cadrul Programului Operational 
Capacitate Administrativă 2014-2020, care are ca beneficiari direcţi, Asociațiile de 
Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care gestionează transportul public și Municipiile 
cu statut de pol de creștere sau dezvoltare. 

Obiectivul  general al proiectului este elaborarea unei politici publice alternative 
la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul transportului public local și 
metropolitan de călători din România, care va contribui la perfecționarea legislației 
în domeniu, la o corelare a legislației în domeniu cu legea cadru privind serviciile 
comunitare de utilități publice (Legea nr. 51/2006) și cu legislația auxiliară, precum 
și la o armonizare cu legislația europeană privind serviciile publice de transport, 
respectiv Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. 

În acest context, în perioada 09-10 Iulie 2019, a avut loc în municipiul Constanța, 
al treilea seminar regional al proiectului, cu participarea unui număr de peste 50  
de invitați, din grupul țintă al proiectului (ADI-uri membre FZMAUR, reprezentanți 
ai Polilor de Creștere, Polilor de Dezvoltare, municipiilor reședință de județ și ai ADI-
urile de transport public), precum și reprezentanți locali. 

La eveniment au participat în calitate de invitați reprezentanți ai Băncii 
Mondiale, ai Băncii Europeane pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ai ADR Sud-
Est, ai ADR Centru și ADR Nord-Est. 

Agenda evenimentului a cuprins subiecte de interes general din domeniul 
transportului public la nivel local și metropolitan, fiind prezentate diverse proiecte 
de bună practică și discutate totodată problemele relevante cu care serviciul de 
transport public se confruntă. 

În baza celor discutate în cadrul seminarului, s-au desprins o serie de concluzii și  
propuneri privind necesitatea modificării cadrului legal care reglementează  

 

transportul public la nivelul zonelor metropolitane și aglomerărilor urbane din 
România. 

De asemenea, în perioada 10 -15 iulie 2019, în muncipiul Constanța, 40 de 
persoane provenind din rândul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și a 
funcționarilor publici din municipiile reședință de județ au beneficiat gratuit de 
un curs de instruire în domeniul managementului de proiecte în transporturi.  

Informații suplimentare:   

Paul Adrian PECE-Manager proiect,  
tel. 0731-328826, e-mail: paul.pece@fzmaur.ro 
website: www.fzmaur.ro 
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Zeci de copii entuziaști și voioși, dornici de mișcare și distracție, au 
împânzit o cunoscută plajă din Constanța ieri după-amiază pentru a întâlni 
două nume mari ale sportului românesc, Cristina Neagu și Cătălina Ponor.

Adevărate modele de performanță, perseverență și implicare, cele 
două campioane au făcut exerciții de încălzire și au organizat, timp de o 
oră, numeroase jocuri și concursuri cu premii pentru cei mici din partea 
sponsorului evenimentului. 

De asemenea, cele două invitate speciale au dezvăluit celor prezenți 
ingredientele reușitei lor: pasiunea, munca, dedicarea timpului și puterea 
de concentrare, îndemnându-i pe copii la mișcare și sport, pentru a crește 
armonios, pentru a fi mai sănătoși, mai energici și mai disciplinați.

Campania de conștientizare a importanței sportului și a mișcării de la 
cele mai mici vârste s-a bucurat de un real succes.

I.T. ANTIM

Start 
la Mișcare,  

la Mare!
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FARMEC 
ŞI 

CULOARE 
PENTRU 
ORAŞ

ACŢIUNI DE 
IGIENIZARE

POLIŢIA LOCALĂ ASIGURĂ 
ORDINEA PUBLICĂ

Primăria Municipiului 
Constanța a început lucrările de 
turnare a covorului de cauciuc în 
locul de joacă de pe aleea Daliei, 
ultimul pas pentru ca acest spațiu să 
fie dat în folosință.  

Covorul ce a început să fie 
turnat astăzi este unul antitraumă, 
multistrat. Primul strat are o 
grosime de 3 cm și este compus din 
granule de ciuciuc reciclat pentru 
atenuarea șocurilor, iar ultimul 
este din granule EPDM, granule 
colorate din cauciuc reciclat cu 
care se vor realiza diferite desene. 
Este un sistem permeabil, care 
nu creează praf și care este creat 
pentru ca cei mici să se poată juca 
în siguranță. 

Pentru a putea fi folosit, fiecare 
strat de cauciuc are nevoie de 
minimum 24 de ore pentru a se 
întări. Astfel, până când acesta va 
fi deschis și va fi dat în folosință, 
revenim cu apelul către toţi 
locuitorii oraşului să nu intre în 
spațiul de joacă, pentru a se evita 
riscul unor eventuale accidentări.

Se lucrează de zor pentru ca cei 
mai mici locuitori ai Constanței să 

Polițiștii locali acționează, în permanență, 
pentru asigurarea și menținerea ordinii 
publice. 

În ultima perioadă zeci de persoane au fost 
sancționate contravențional pentru tulburarea 
liniștii publice, apelare la mila publicului, 
consum de băuturi alcoolice pe domeniul 
public, comerț ambulant, staționare pe spațiul 
verde sau spălarea covoarelor și a mașinilor pe 
spațiul public.

Una dintre problemele cele mai frecvente 
cu care se confruntă agenții noștri o constituie 
încălcarea regulilor de conviețuire socială 
cu privire la aruncarea diverselor gunoaie pe 
domeniul public. Tot mai mulți constănțeni 
consideră strada un mare coș de gunoi și 
aruncă ambalaje, coji de semințe, sticle sau 
mucuri de țigară. 

Cei care sunt prinși în fapt nu numai că 
vor fi puși să strângă mizeria făcută ci vor 
fi și sancționați contravențional cu amenzi 
cuprinse între 400 și 800 de lei. 

Acțiunile polițiștilor locali se desfășoară 
atât pe marile bulevarde, cât și pe aleile dintre 
blocuri, în locurile cunoscute ca fiind zone 
unde se produc astfel de contravenții, dar și în 
funcție de sesizările cetățenilor.

Trebuie să fim conștienți că un oraș curat 
depinde nu numai de autoritatea publică locală, 
de firmele de salubrizare ci și de oameni. 

Dacă păstrăm curățenia orașului, obținem 
doua lucruri importante: dăm dovadă că 
suntem cetățeni civilizați și că orașul nostru 
este un mediu curat, frumos și sănătos!

Ioniţă IACOB

lOcUrile De JOacĂ ÎN 
aTeNŢia PriMĂriei

aibă spații moderne în care să se 
poată juca în siguranță. 

Zilele acestea, firmele contractate 
de Primăria Municipiului Constanța 
toarnă ultimul strat de covor de 
cauciuc reciclat în locul de joacă de 
pe aleea Stejarului și, totodată, fac 
mici reparații la elementele de joacă 
vechi. 

Covorul ce se toarnă este unul 
antitraumă, multistrat, iar specialiștii 
ne-au explicat că grosimea fiecăruia 
este dată de înălțimea elementelor 
de joacă. Astfel, dacă toboganul, 
spre exemplu, are o înălțime de 
maximum 2 metri, atunci stratul 
destinat atenuării șocurilor va avea 
o grosime de 28 mm. Așa se face 
că la spațiile de joacă la care se 
lucrează acum a fost turnat un strat 
de 30 mm, la care se mai adaugă un 
strat de uzură de 20 mm, format din 
glanule reciclate frumos colorate. 

Astfel, până când acesta va fi 
deschis și va fi dat în folosință, 
revenim cu apelul către toţi 
locuitorii oraşului să nu intre în 
spațiul de joacă, pentru a se evita 
riscul unor eventuale accidentări.

Ionela SAUCIUC

Primăria Municipiului 
Constanța continuă plantările. De 
astăzi, peste 5000 de flori anuale 
vor înfrumuseța orașul.

Echipele au acționat în 
mai multe zone: la intersecția 
bulevardului Tomis cu Ferdinand 
(zona Miga), în fața Muzeului de 
Sculptură „Ion Jalea”, a Muzeului 
de Artă și a Edificiului Roman cu 
Mozaic, precum și în jardinierele 

Primăria Municipiului 
Constanța desfășoară permanent 
acțiuni de igienizare a spațiilor 
verzi în mai multe zone din oraș. 
Lucrătorii au tuns astăzi gardul viu 
pe strada Traian și pe bulevardul 
Alexandru Lăpușneanu. S-au 
desfășurat lucrări de cosire pe 
străzile Suceava, Caraiman și 
Eliberării, unde resturile vegetale 
au fost colectate și transportate. 
De asemenea, angajații au udat 
cu cisterna plantațiile tinere de 
arbori și florile din parcurile, 
aliniamentele stradale și sensurile 
giratorii din oraș.  

De curând, s-a intervenit și în 
zona Faleză Nord.

Ioniţă IACOBdin Piața Ovidiu și de pe bulevardul 
Mamaia.  

Aici s-au plantat gazania, 
sporul casei și irizine. 

Precizăm că toate exemplarele 
de plante achiziționate sunt din 
specii ornamentale de forme şi 
culori variate, cu frunziș persistent 
și care vor fi înflorite toată vara, 
rezistente la condițiile specifice de 
climă şi sol.

Irina OANCEA
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▲ Împăratul Traian în ţinută civilă 
însoţit de un ofiţer superior

● Consiliul Judeţean Constanţa, o instituţie care a iniţiat 
proiecte ce sprijină dezvoltarea turismului, invită pe constănţeni 
şi pe turiştii care aleg să îşi petreacă vacanţa pe litoral să 
viziteze monumentul de la Adamclisi. Consiliul Judeţean a dat 
curs solicitărilor Muzeului de Istorie naţională şi arheologie 
Constanţa şi a găsit, mai nou, o soluţie pentru completarea 
organigramei privind angajarea numărului necesar de arheologi. 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană 
Constanţa promovează proiectele şi iniţiativele instituţiei al cărei 
preşedinte este Horia Țuţuianu şi publică în pagina CRONICII 
METROPOLITANE detalii despre una dintre destinaţiile 
turistice care ar trebui să fie în permanenţă un punct de atracţie.

MONUMENTUL 
TRIUMFAL DE LA 

ADAMCLISI

● CULTURA ISTORIEI

▲ Complexul arheologicTropaeum Traiani (vedere aeriană): 
1 – Altarul militar; 2 – Tumulul funerar; 3 – Monumentul triumfal.

Grigore Tocilescu l-a numit 
„actul de naştere dăltuit în pia-
tră al poporului român”. Este un 
monument unic în felul său. Au 
fost păreri care susţineau că par-
tea superioară a monumentului 
triumfal ar fi fost copiată după 
cel ridicat de Augustus în anii 7-6 
a. Chr. în Alpii francezi, în loca-
litatea La Turbie. Nu este exclus  
ca restaurările grafice având ca 
obiect Tropaeum Traiani să fi oca-
zionat atari păreri, mai ales că pri-
ma restaurare grafică a monumen-
tului din La Turbie a fost făcută de 
G. Niemann în 1905-1906.

Despre monumentul Tropaeum 
Traiani nu dispunem de vreo in-
formaţie antică; cea mai veche 
este de-abia din sec. al XlX-lea. în 
schimb, „Turnul Uriaşilor”, monu-
mentul ridicat de Augustus în Alpi, 
a constituit subiectul relatării unui 
călugăr din sec. al XlII-lea, care re-
lua la rândul lui o descriere din sec. 
al V-lea.

Monumentul triumfal Tropaeum 

Traiani era o construcţie cilindrică 
ce avea la bază trepte circulare; cea 
de a 9-a treaptă se termina cu un 
promenoar lat de cca. 2 m, de unde 
începea modulul, în zona mediană a 
acestuia, între friza inferioară şi cea 
superioară, se afla brâul de metope 
fragmentat de pilaştri, pe care erau 
reprezentate scene din luptele date 
în apropiere. Tamburul cilindric 
este prevăzut la partea superioară cu 
o balustradă, un attic festonat, unde 
sunt reprezentaţi prizonieri legaţi de  
arbori. Acoperişul de formă coni-
că era din plăci de piatră, ordonate 
în forma unor solzi. Pe două pris-
me hexagonale, deasupra acope-
rişului, se afla o friză cu arme şi 
inscripţia dublă cu dedicaţia îm-
păratului Traian către Marte Răz-
bunătorul. Peste prisme se afla 
trofeul cu un grup statuar alcătuit 
din trei personaje. Cele două pris-
me pe care este aşezat trofeul stau  
pe pilonul pătrat ce se află în cen-
trul cilindrului şi care porneşte din  
fundaţie.

Să urmărim părţile componen-
te ale monumentului triumfal şi să  
vedem originea acestora:

• baza circulară cu trepte de jur 
împrejur este specifică templelor 
romane;

• tamburul cilindric cu balustra-
dă crenelată este întâlnit la monu-
mentele funerare monumentale de 
la Roma şi împrejurimi;

• baza hexagonală etajată a 
trofeului propriu-zis este inspirată 
după alte monumente funerare ro-
mane;

• trofeul cu grupul statuar este 
foarte răspândit în arta monumen-
tală romană din epocă.

Fundaţia monumentului are 
înălţimea de 1,5 m; este realiza-
tă din blocuri de piatră şi mortar. 
Peste fundaţie vine un inel compus 
din două asize (trepte) peste care se 
suprapun următoarele şapte trepte. 
De jur împrejurul monumentului se 
află un trotuar (promenoar), lat de 
7,80 m şi înalt de 0,5- 0,8 m, re-
alizat din piatră legată cu mortar. 
Trotuarul a fost legat de cele două 
trepte-soclu cu un strat de mortar 
alb, ce avea rolul să nu permită in-
filtrarea apei.

Cu ocazia cercetărilor arheo-
logice din 1970 s-a descoperit un 
bloc cu bosaj în fundaţie, dovadă 
că pilonul pătrat pe care stă trofe-

ul porneşte de la nivelul fundaţiei. 
Din cauza presiunii formidabile pe 
care o exercita construcţia asupra 
treptelor şi a fundaţiei a avut loc un 
fenomen de tasare; de aceea trepte-
le au marginile exterioare ridicate, 
fapt ce a determinat cioplirea unor 
caneluri transversale pentru a face 
posibilă scurgerea apei provenite 
din intemperii.

Pe un bloc de la promenoar a 
fost descoperită inscripţia EAKHP, 
care marca locul de pornire a exe-
cutării şanţurilor de scurgere.

De la nivelul promenoarului, 
începe stereo-batul – un cilindru 
masiv, placat în exterior cu blocuri 
de parament. Sunt şase rânduri de 
blocuri care încadrează metopele. 
Un bloc de parament are înălţimea 
de 0,59 m, lungimea peste 1 m şi 
grosimea în jur de 0,70 m. Pe faţa 
superioară, blocurile prezintă orifi-
cii în care pătrundeau scoabe meta-
lice. Pe un rând erau dispuse circa 
85 de blocuri, deci pe cele şase rân-
duri erau 510 blocuri de parament 
cu apareiajul drept, într-un chenar 
retras.

În zona mediană a stereoba-
tului se afla brâul de metope care 
aveau o suprafaţă de expunere 
narativ-plastică de 95 m.p. Re-
gistrul de metope a fost împărţit 
în şase segmente egale; punctele 
cheie erau cele şase metope care 
îl reprezentau pe împăratul Traian. 
S-a ajuns în acest fel la o îmbinare 
fericită a scopului politic de pre-
zentare a împăratului ca figură cen-
trală, participant direct la bătălie, 
comandant suprem, cu conţinutul  
narativ-plastic al reprezentărilor. 

Din cele şase metope care-l pre-
zintă pe împăratul Traian, într-una 
singură întâlnim o reprezentare 
nerealistă: personajul imperial apa-
re ca o statuie ecvestră (picioarele 
posterioare ale calului stau pe un so-
clu). Celelalte cinci metope „impe-
riale” le putem considera veridice.

Pagină realizată de 
Adrian CRĂCIUN

● În numărul viitor
Vom publica informaţii de ultimă oră despre două 

evenimente: Zilele oraşului Eforie şi despre un 
proiect insolit ce vizează reabilitarea Teatrului de 
vară „Jean Constantin” din Techirghiol.

În luna august, Primăria şi Consiliul Local 
Techirghiol pregătesc pentru localnici şi pentru turişti 
zile cu spectacole atractive.

Irina OANCEA
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Celebra noastră campioană la tenis 
Simona Halep, proaspătă câștigă-
toare a turneului de Grand Slam de la 
Wimbledon, a oferit o mare bucurie 
constănțenilor prezentând sâmbătă, 20 
iulie, în orașul său natal prestigiosul 
trofeu câștigat pe iarba londoneză. 
Astfel, constănțenii dar și turiștii, au 
avut parte de un frumos eveniment 
organizat cu sprijinul Primăriei 
Constanța, dedicat omagierii marelui 
succes obținut de sportiva noastră la 
celebrul turneu de tenis găzduite de 
capitala Regatului Unit. 

Veniți în număr mare la întâlnirea 
cu campioana Simona Halep, 
constănțenii s-au bucurat încă o 
dată alături de aceasta, de imensa 
performanță sportivă obținută, fiind 
pentru prima dată când un român 
câștigă trofeul de la Wimbledon.

„Suntem mândri de campioana 
noastră, am venit cu drag să o 
salutăm și să ne bucurăm alături de 
Simona pentru trofeul câștigat la 
Wimbledon. Sunt sigură că această 
mare performanță va motiva mulți 

Simona Halep a prezentat trofeul  
de la Wimbledon şi la Constanța

tineri, mulți copii să mai lase 
telefoanele și calculatoarele și să se 
apuce de sport și de tenis în special.”, 
ne-a declarat o constănțeancă 
prezentă la acest eveniment.

Ceremonia a debutat la Sala 
Sporturilor, acolo unde Simona 
Halep şi-a prezentat trofeul de la 
Wimbledon la bordul unui autobuz 
etajat. Acesta a circulat pe traseul 
bulevardul Tomis, Termele 
Romane – bulevardul Regina 
Elisabeta – Piaţa Ovidiu.

În Piaţa Ovidiu a fost programat 
un concert susţinut de Ştefan Ştiucă 
& The Mob, după care Simona 
Halep a urcat pe scena amplasată 
în Piaţa Ovidiu unde a avut parte de 
multe surprize.

Îi mulțumim și noi marii noastre 
sportive Simona Halep pentru că ne-a 
făcut mândri încă o dată că suntem 
români și mai ales constanțeni și o 
așteptăm cu rezultate și succese la 
fel de importante și pe viitor.

Andreea PASCU

Primăria Municipiului 
Constanța anunță că, în 
conformitate cu prevederile art. 
7 al Legii nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în 
administrația pu-blică, se aduce 
la cunoștința publică proiectul 
de hotărâre pentru aprobarea 
Regulamentului privind 
organizarea și executarea 
serviciului de transport în 
regim de taxi  în municipiul 
Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi 
consultat:
–  la sediul Primăriei 

Municipiului Constanța din 
strada Ștefan Mihăileanu nr. 
10;

– Serviciul Management 
Drumuri și Transport Public;

–  pe site-ul oficial la adresa 
www.primaria-constanta.ro, 
la secțiunea „De interes public 
– Transparență decizională 
pe Legea 52/2003”, începând 
cu data de 17.07.2019.
În temeiul prevederilor art. 

7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 
privind transparența decizională 
în administrația publică, până la 
data de 15.08.2019 se pot trimite 
propuneri, sugestii sau opinii cu 
valoare de recomandare, privind 
proiectul de hotărâre supus 
dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau 
opiniile pot fi trimise în scris:
–  prin poștă, la sediul din Ștefan 

Mihăileanu nr. 10 – serviciul 
Management Drumuri și 
Transport Public

– prin email, la adresa 
alexandru. bica@primaria 
-constanta.ro.
Informații suplimentare pot fi 

obținute la numerele de telefon 
0241/485890, 0241/488169, 
persoana de contact: Alexandru 
Bică.

Materialele transmise vor 
purta mențiunea: „Recomandare 
la proiectul pentru aprobarea 
Regulamentului privind organi-
zarea și executarea serviciului 
de transport în regim de taxi în 
municipiul Constanța”. 

Ionela SAUCIUC

Organizarea 
și executarea 

serviciului 
de transport

Locuitorii orașului și turiștii 
care aleg faleza Cazinoului din 
Constanța ca loc de promenadă sunt 
invitați la lectură. Cea de-a VI-a 
ediție a târgului „Valuri de Carte” 
vine cu o ofertă bogată pentru 
cititorii de toate vârstele: 25 de 
edituri expun peste 20.000 de titluri. 

O întreagă colecție de produse 
de creație le provoacă imaginația 
celor mici: jocuri logice, jocuri 
de inteligență, cărți de colorat, 
cărți cu abțibilduri, beletristică 
școlară, enciclopedii și dicționare, 
cărți puzzle. Pe adulți îi așteaptă 
cărți motivaționale, literatură SF, 
cărți de parenting, gastronomie și 
beletristică.

Potrivit Iulianei Radu, manager 
proiect, cărțile au reduceri de până 
la 50%, pentru a face produsul 
cultural mai accesibil. 

Copiii cu vârste cuprinse 
între 4-12 ani sunt invitați să 
participe la ateliere de creație și  
 jocuri educative. În premieră, 

Cărțile prind viață la Constanța
evenimentul cultural va avea și o 
componentă de responsabilizare 
socială, prin campania „Cartea 
salvează vieți”.

De asemenea, „Valuri de Carte” 
își propune să promoveze autorii 
locali. Scriitorul Florin Alexandru, 
„un polițist la țărm de mare” oferă 
sesiuni de autografe în care povestește 
despre cărțile lui.

Târgul va fi deschis până pe 9 
august, în intervalul orar 10:00 – 
24:00, iar cea de-a doua etapă va 
avea loc în perioada 19 august- 11 
septembrie.

Tot pe faleza Cazinoului, două 
librării din Constanța au ieșit în stradă 
pentru a fi mai aproape de cititori. 

Peste 30.000 de titluri îi așteaptă 
pe vizitatori la târgul de carte 
organizat de Prăvălia cu Cărți. Cei 
mici rămân răsfățații evenimentului. 
Rafturile sunt pline de cărți educative, 
cărți de activități, enciclopedii, cărți 

ilustrate, cărți de vacanță, romane 
pentru copii și cărți incluse în 
bibliografia școlară.

Iubitorii de lectură se pot delecta 
cu cărți de istorie, ezoterism, cărți 
de dezvoltare personală, cărți 
religioase și beletristică.

Potrivit lui Cristian Zeciu, 
director Prăvălia cu Cărți, oferta 
librăriei Humanitas de la Bookfest 
2019 atrage cei mai mulți cititori, 
Radu Paraschivescu, Mircea 
Cărtărescu și Gabriel Liiceanu fiind 
cei mai vânduți autori.  

Atractivitatea ofertelor include 
conceptul 2+1 gratis pentru cărțile 
achiziționate de la aceeași editură 
și reduceri de până la 20%.

Târgul poate fi vizitat până pe 
6 august, în intervalul orar 10:00 
– 24:00.

Mii de titluri vor fi expuse 
și la târgul de carte organizat de 
Librăria Dorian Gray până pe 8 
august, între orele 10:00-24:00. 

Andreea PASCU

mailto:alexandru.bica@primaria-constanta.ro
mailto:alexandru.bica@primaria-constanta.ro
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Politica Agricolă Comună vine 
în întâmpinarea tinerilor fermieri 
cu veşti bune. Cei care au căpătat 
experienţă şi încredere în proiecte 
pot dezvolta exploataţiile agricole 
apelând la finanţări care să îi ajute 

● Politica Agricolă Comună 
Sprijin substanţial  

pentru sectorul apicol  
şi agricultura ecologică

să facă investiţii pentru a beneficia 
de capacităţi de procesare. Una din 
veştile bune: prima de instalare 
pentru tinerii fermieri va fi de 
100.000 de euro. Investiţiile în 
capacităţile de procesare vor fi 

un punct de sprijin; ele vor aduce 
plus valoare. Fermierii nu vor mai 
fi nevoiţi să vândă în mare grabă 
materia primă ce vor căuta să o 
proceseze şi să aibă un profit mai 
mare decât până acum. Fermierul  
va fi tentat să se asocieze ca să scape 
de riscuri şi să reziste pe piaţă, să 
aibă profit cooperativele, iată încă 
un avantaj, beneficiază de o serie de 
facilităţi. Să reţinem şi o informaţie 
de ultimă oră: subvenţiile se vor 
mări până la 22%. Să sperăm că 
nu e departe ziua când fermierii 
români vor beneficia de subvenţii 
(de subvenţii corecte) aşa cum au 
fermierii francezi şi germani. 

Politica Agricolă Comună 
lansează un nou concept ce vizează 
sprijinirea fermierilor care produc 
oxigen ceea ce înseamnă un efort 
din susţinut pentru iniţiativele 
fermierilor care promovează 
agricultura ecologică. 

Aici trebuie să insistăm asupra 
câtorva priorităţi: fermierii trebuie 
să aplice măsurile ce vizează 
agricultura ecologică; toţi fermierii 
trebuie să aibă o legătură mai 

strânsă cu consultanţii care asigură 
instruirea şi consilierea lor privind 
implementarea proiectelor. Politica 
Agricolă Comună îi sprijină pe 
fermieri să se adapteze şi să trimită 
în piaţă produse de calitate. Iată încă 
un avantaj: asocierea va diminua 
birocraţia care, din păcate, pentru 
fermieri este păguboasă cum este 
seceta pentru culturile de câmp. 

Sectorul apicol, care a 
înregistrat un sprijin tot mai 
substanţial în ultima vreme, va veni 
fişei de creşteri şi alocării de fonduri 
unele creşteri la subvenţiile pentru 
apicultori se vor situa între 50 şi 
75 la sută după cum precizează un 
grup de parlamentari români. 

Creşterea subvenţiilor şi noile 
oportunităţi au darul să îi stimuleze 
pe fermieri, îndeosebi în privinţa 
implementării unor proiecte 
care vor consolida asociaţiile şi 
cooperativele; în baza acestor 
proiecte fermierii pot sprijini 
apariţia locurilor de muncă în 
mediul rural. 

Andreea PASCU

asfaltări şi reabilitări în Constanţa 

Primăria Municipiului 
Constanța, prin SC Confort 
Urban SRL, desfășoară și în luna 
iulie ample lucrări edilitare.

Astfel, continuă reabilitarea  
trotuarelor pe strada Baba Novac,  
  tronsonul cuprins între străzile 

Străjerului și Soveja, strada 
Poporului între bulevardul Tomis 
și strada Mihai Viteazu, strada 
Patriei și pe strada Petru Vulcan, 
între strada Poporului și strada 
Flămânda.    

Paralel, se va asfalta carosabilul 
pe strada Baba Novac, între strada 
Poporului și strada Soveja, strada 
I.L. Caragiale, între bulevardul 
Alexandru Lăpușneanu și strada 
Theodor Burada, strada Soveja, 

tronsonul cuprins între strada 
Baba Novac și bulevardul Tomis și 
intersecția dintre bulevardul Aurel 
Vlaicu și bulevardul Tomis.  

Totodată, angajații SC Confort 
Urban SRL, vor acționa pe străzile 
Prelungirea Recoltei și Alexandru 
Bogza iar curtea Școlii Gimnaziale 
Nr. 24 „Ion Jalea” din Constanța va 
fi reabilitată.

De asemenea, vor fi amenajate 
noi locuri de parcare pe strada 

Unirii, zona bl. U6, strada 
Suceava în zona Brotăcei, strada 
Cașin, în dreptul bl. G5C și pe 
strada Oborului, zona Cuget 
Liber.

Continuă retrasarea de 
marcaje rutiere în stațiunea 
Mamaia, pe strada Bărăganului, 
dar și în stațiile de autobuz și taxi.

Ioniţă IACOB

Agenția de Plăți şi Intervenție 
pentru Agricultură (APIA), 
prin Centrele Județene, aduce 
la cunoștința opiniei publice 
că efectuează plățile aferente 
ajutorului de stat pentru  

APIA efectuează plata ajutorului de stat 
pentru ameliorarea raselor de animale

ameliorarea raselor de animale, 
pentru cererile depuse în luna mai 
2019, aferente serviciilor prestate 
în luna aprilie a anului 2019. 

Suma totală autorizată la 
plată este de 1.412.379 lei și se 

acordă de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale, pentru un 
număr de 27 de solicitanţi care au 
accesat această formă de ajutor de 
stat în conformitate cu prevederile 

Hotărârii de Guvern nr.1179/2014 
privind instituirea unei scheme de 
ajutor de stat în sectorul creșterii 
animalelor, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Ionela SAUCIUC
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Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Constanța, în parteneriat cu Uni-
tatea Administrativ Teritorială 
Județul Constanța, în calitate de 
Beneficiar,  implementează proiectul 
„ÎNCHIDEREA CENTRULUI 
DE SERVICII COMUNITARE 
CRISTINA”, Cod SMIS 117763, 
finantat prin Programul Operational 
Regional P.O.R./8/8.1/8.3/C/1 Grup 
Vulernabil copii. 

Contractul de finanțare s-a 
încheiat în data de 01.07.2019 cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, în calitate 
de Autoritate de Management 
și cu Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Est, în calitate de 
Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului 
constă în demararea procesului de 
dezinstituționalizare a copiilor din 
centrele de mare capacitate aflate 
în subordinea DGASPC Constanța, 
prin închiderea Centrului de Servicii 
Comunitare„Cristina”.

Obiectivele specifice sunt 
următoarele:

1. Construirea și dotarea a două 
Case de Tip Familial în municipiul 
Mangalia, str. M.I. Dobrogeanu, 
nr. 65D și 65H, județul Constanța, 
aferent proiectului „Închiderea 
Complexului de Servicii Comunitare 
Cristina”.

2. Reabilitarea/modernizarea/
dotarea imobilului situat pe str. M.I. 
Dobrogeanu, nr. 65D, municipiul 
Mangalia, județul Constanța, în 
vederea deschiderii unui Centru de 
Zi de Recuperare destinat copiilor cu 
dizabilități/beneficiarilor din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare 
„Cristina” și din comunitate.

Valoarea totală a proiectului este 
de 4.501.865,36 lei. Contribuția 
eligibilă DGASPC Constanța, prin 
Consiliul Judetean Constanta este 
de 2% din valoarea proiectului, 
respectiv suma de 90.037,30 lei.

Perioada de implementare 
este de 18 luni (01 iulie 2019-31 
octombrie 2020).

Ionela SAUCIUC

Primăria Municipiului 
Constanța, prin Regia Autonomă 
Exploatarea Domeniului Public 
și Privat, a început lucrările de 
reabilitare a clădirilor aflate în 
proprietatea municipalității.

 Cinci dintre aceste imobile, aflate 
în zona centrală și zona peninsulară 
a orașului au intrat deja în reparații 
capitale, atât la interior cât și la 
exterior, iar pentru alte 16 clădiri 
a fost efectuată expertiza tehnică 
în vederea începerii lucrărilor. 
Primarul municipiului Constanța, 
domnul Decebal Făgădău: „Am 
acordat RAEDPP sume consistente 

Lucrări de reabilitare a 
clădirilor din proprietatea 

municipalităţii

pentru reabilitarea unor imobile 
aflate în proprietatea municipiului,  
în special cele din zona centrală”.

Clădirile care sunt locuite în 
prezent de chiriași vor beneficia 
de lucrări exterioare, iar celelalte 
vor fi reparate și la interior. După 
finalizarea reparațiilor,  imobilele 
care nu sunt locuite vor fi scoase 
la licitație pentru a fi închiriate de 
agenți economici, iar banii rezultați 
vor putea fi folosiți la reabilitarea 
altor clădiri aflate în administrarea 
municipalității.

Ionela SAUCIUC

PROIECTE

Marius Horia Ţuţuianu, 
preşedintele Consiliului Judeţean

Florin Chelaru, primarul 
oraşului Năvodari, are dreptate 
când spune că noul Centru Medical 
Multifuncţional (inaugurat în 
urmă cu câteva zile) este cea mai 
importantă investiţie a oraşului, 
mai cu seamă că ea a fost realizată 
cu bani de la bugetul local. 
„Investiţia, precizează Florin 
Chelaru, era o necesitate. Am găsit 
tot sprijinul la Consiliul Judeţean 
Constanţa şi trebuie să recunosc că 
fără bunăvoinţa preşedintelui Horia 
Ţuţuianu nu aş fi demarat acest 
proiect. Greul începe abia de acum 

Centrul Medical 
Multifuncţional 

Năvodari

● Investiţii în sănătate

încolo, când Spitalul Judeţean, 
care va prelua Centrul Medical 
Multifuncţional, şi Consiliul 
Judeţean Constanţa va trebui să 
asigure dotarea cu echipamente la 
cele mai înalte standarde, dar sunt 
convins că asta se va întâmpla în 
scurt timp.”

Invitat la eveniment, 
preşedintele Consiliului Judeţean 
Constanţa a declarat că „în 
perioada următoare se vor 
demara procedurile de dotare cu 
echipamente şi mobilier, dar şi cele 
de autorizare şi avizare. Consider 
că investiţia este un proiect vital 
pentru comunitate, pacienţii din 
Năvodari, dar şi din zonă vor putea 
beneficia de serviciile acestui 
centru unde sănătatea locuitorilor 
este o prioritate”.

Alte amănunte utile: locuitorii 
oraşului, dar şi turiştii care ajung 
pe litoral, vor beneficia de servicii 
medicale de calitate, de la pediatrie 
şi cardiologie până la stomatologie 
şi neurologie.

Ioniţă IACOB
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În satul tradițional, la fel ca și 
în prezent, luna iulie este închinată 
prin excelență secerișului grâului, 
motiv pentru care, la Muzeul de Artă 
Populară Constanța, tematica lunii 
iulie este dedicată spicului de grâu. 

Spicul de grâu, dătător de viață, 
se bucură de o asemenea prețuire în 
satul tradițional încât el este unul 
dintre cele mai frumoase motive 
decorative folosite de țăranul român 
în ornamentica țesăturilor, vaselor 

„Motivul spicului de grâu”, tematica lunii iulie,  
la Muzeul de Artă Populară Constanţa

de ceramică, ouălor de Paști, dar nu 
numai. 

Pentru a ilustra acest lucru, în 
vitrina dedicată tematicii lunii iulie au 
fost expuse, alături de spice de grâu, 
o frumoasă scoarță din păr de capră 
din Vlădești (Vâlcea), farfurii din lut 
lucrate în faimosul centru de olărit 
Horezu (Vâlcea), un ulcior realizat la 
Vama (Satu Mare), dar și ouă pictate 
cu motivul spicului de grâu. 

Grâul, aliment sacru, binecuvântat 
de Dumnezeu, din care se face „pâinea 
cea de toate zilele”, colacii de nuntă, 
dar și coliva și colacii pentru sufletul 
celor adormiți, are o importanță 
primordială în viața țăranului român, 
el fiind sursă de viață. Tot din făină 
de grâu curat se fac și colacii care se 
dau în dar colindătorilor, de Crăciun. 
De altfel, grâul este prezent și în 
obiceiurile românești de Anul Nou, 

când se merge cu Plugul, Plugușorul 
sau Semănatul. Din făină de grâu 
curat se fac pasca, dar și prescurile, 
care sunt „însemnate” cu pristornicele 
sau păcetarele. 

Grâul însoțește omul în toate 
ritualurile de trecere: la naștere, în 
prima scaldă a copilului, se pune 
grâu, la nuntă, în semn de belșug, se 
aruncă boabe de grâu asupra tinerilor 
căsătoriți, iar la înmormântare, 
din boabele de grâu se face coliva 
ritualică. 

În satul tradițional, la seceriș 
participa întreaga familie, iar când 
holdele erau întinse se făcea clacă, 
cu secerători tocmiți. Ultimele spice 
de grâu fie erau lăsate pe câmp, 
nesecerate, pentru a asigura rod 
viitoarelor recolte (în acest caz ele se 
numeau „Barba Pământului”, „Barba 
lui Dumnezeu”, „Barba Ogorului”, 

„Barba Popii”) fie erau tăiate, strânse 
sub formă de mănunchi, snop sau 
împletite, purtând denumirea de 
„Buzdugan”, „Cruce”, „Cunună” sau 
„Peană”. 

Coronița din cele mai frumoase 
spice de grâu era împletită de tinere 
fete, ajutate de femei mai în vârstă, cu 
experiență, în timp ce cântau cântecul 
cununei. Atunci când se făcea clacă, 
Cununa Grâului era purtată pe cap 
de cea mai frumoasă și mai harnică 
fecioară, de la lanul de grâu până la 
casa gospodarului care a organizat 
claca. Fata care purta coroana era 
însoțită de fete și feciori, care, în 
drumul lor spre casa gospodarului, 
era stropiți cu apă. Tot cu apă erau 
stropiți și de proprietarul holdelor, 
care aștepta întreg alaiul cu porțile 
larg deschise. Fetele și băieții, după ce 
cântau și înconjurau ritualic masa pe 
care erau așezate un colac și o sticlă 
de vin,  puneau Cununa Grâului pe 
masă, după care aceasta era ridicată 
de stăpânul casei. Cununa și boabele 
de grâu scuturate din spice erau 
folosite în toate ritualurile magice 
menite să aducă belșug și fertilitate 
oamenilor, holdelor și animalelor.

Maria MAGIRU,
directorul Muzeului de 

Artă Populară Constanţa
La începutul acestei luni au 

fost organizate la Constanța o serie 
de reuniuni dedicate dezvoltării 
policentrice și metropolitane în 
România. Sub egida Federației 
Zonelor Metropolitane și 
Aglomerărilor Urbane din România, 
structură a cărei președinție este 
exercitată în prezent de Constanța 
prin intermediul primarului Decebal 
Făgădău, reprezentanți ai tuturor 
zonelor metropolitane din România, 
ai agențiilor pentru dezvoltare 
regională, dar și ai altor instituții 
precum Banca Mondială, Banca 
Europeană pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare sau a diverselor 
autorități publice locale și centrale, 
au participat timp de o săptămână 
la o suită de întâlniri care au avut 
ca principal obiectiv promovarea 
conceptului de dezvoltare 
intercomunitară şi metropolitană 

DezvOlTarea MeTrOPOliTaNĂ ÎN 
rOMâNia, O PriOriTaTe a viiTOrilOr aNi

integrată. În cadrul prezentării 
Băncii Mondiale a fost subliniat 
încă o dată rolul important pe care 
zonele metropolitane îl au în ceea 
ce privește dezvoltarea României. 
„Principalele zone urbane ale țării 
generează în prezent aproape 90% 
din PIB-ul național al României. 

Zonele metropolitane reprezintă 
totodată un magnet pentru oameni 
și afaceri, de aceea acestea trebuie 
încurajate prin diversele politici 
publice de la nivel național. 
Statisticile și datele pe care Banca 
Mondială le are arată foarte clar că 
forța economică și statul competitiv 
al României sunt direct influențate 
de competitivitatea marilor orașe 
și a zonelor metropolitane create în 
jurul acestora”, a declarat Marcel 
Ionescu-Heroiu, senior expert în 
cadrul Băncii Mondiale. 

Domnul Decebal Făgădău, 

președintele Federației Zonelor 
Metropolitane și Aglomerărilor 
Urbane din România a declarat de 
asemenea că ”Zonele metropolitane 
și au adus pe deplin contribuția 
la dezvoltarea României și la 
integrarea de facto a țării noastre în 
Uniunea Europeană. Marile orașe și 
zonele metropolitane constituite în 
jurul acestora reprezintă motoarele 
reale ale creșterii economice a 
României din ultima perioadă. 
Asocierea de tip metropolitan între 
diverse localități trebuie stimulată și 
susținută atât prin cadrul legal, dar 
și prin intermediul unor programe 
de finanțare dedicate”.

De altfel, majoritatea inter-
vențiilor și a luărilor de poziție au 
avut ca obiect rolul pe care zonele 
metropolitane și structurile de acest 
tip din România trebuie să-l joace pe 
viitor, mai ales în ceea ce privește 
absorbția fondurilor europene și 
a implementării de proiecte. ”Ne 
propunem să fim prezenți la toate 
consultările ce vor avea loc în ceea 
ce privește pregătirea următorului 
exercițiu financiar european. 
Interesul nostru este acela de a 
realiza nu doar absorbție și cheltuirea 
propriu-zisă a banilor europeni 
aflați la dispoziția României, dar 
și de a obține un randament și un 
impact ridicat, prin proiecte utile 
comunităților noastre”, a declarat 
Adrian Foghiș, directorul executiv 
al Zonei Metropolitane Oradea.

Adrian CRĂCIUN
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