
La inițiativa proiectului CIVI-
TAS PORTIS, Constanța s-a numă-
rat printre orașele care s-au alăturat 
anul acesta campaniei intitulate 
Săptămâna Europeană a Mobi-
lității. Această acțiune se desfă-
șoară anual începând din 2002 și 
vizează promovarea  transportului 
european nepoluant și sustenabil la 
nivelul Uniunii Europene. “În ulti-
mii ani, Constanța a făcut și face în 
continuare pași hotărâți în ceea ce 
privește asigurarea unei mobilități 
urbane durabile la nivelul orașului. 
Prin proiectul CIVITAS PORTIS 
am reușit să punem în jurul acele-
iași mese, alături de municipalitate, 
instituții precum CN Administra-
ția Porturilor Maritime Constanța, 
Universitatea Ovidius, Camera 
de Comerț, Industrie, Navigație 
și Agricultură Constanța, Poliția 
Rutieră, precum și alți actori rele-
vanți de pe plan local, cu scopul de 
a analiza împreună problemele de 
transport și conectivitate cu care 
se confruntă Zona Metropolitană 
Constanța și de a identifica și pro-
pune soluții concrete pentru îmbu-
nătățirea situației în acest domeniu. 

Rodul acestor discuții și dezbateri 
din cadrul Forumului de Mobilitate 
se văd deja concretizate în spațiul 
public și amintesc aici exemple 
precum: Îmbunătățirea accesului în 
Poarta 1, Reabilitarea bulevardu-
lui Marinarilor și  resistematizarea 
traficului auto în zona adiacentă 
Portului Constanța, reînnoirea flo-
tei de autobuze a Regiei Autonome 
de Transport în Comun Constanța, 
reabilitarea trotuare-
lor în oraș, sau noua 
Politică de parcare 
la nivel local. Toate 
aceste măsuri și 
intervenții, precum 
și cele ce vor urma, 
se însumează unor 
abordări integrate, 
unei viziuni comune 
privind îmbunătăți-
rea mobilității și 
conectivității Zonei 
Metropolitane Con-
stanța. Dezideratul 
este acela de a ne 
deplasa mai ușor , 
mai repede și mai 
sigur, mai economic, 

dar și într-un mod mai prietenos 
cu mediul înconjurător. Astfel că, 
accentul pus pe modernizarea și 
dezvoltarea transportului în comun, 
pe îmbunătățirea infrastructurii 
pietonale, sau pe dezvoltarea faci-
lităților destinate deplasării cu 
bicicleta, trebuie acompaniate și de 
diverse campanii de conștientizare 
care să contribuie la schimbarea 
comportamentului de mobilitate 

al cetățenilor. Constatăm cu toții 
numărul din ce în ce mai mare de 
mașini care circulă în orașul nostru 
și faptul că autoturismul personal a 
devenit principala formă de depla-
sare, tendință păguboasă atât pen-
tru timpul îndelungat pe care ajun-
gem să îl petrecem în trafic, cât și 
pentru sănătatea noastră, a copiilor 
noștri și a mediului înconjurător. 

(continuare în pagina 8)
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Noi locuri de parcare în 
Constanța

Peste 1.500 de noi locuri de parcare pentru constănțeni au fost amena-
jate în ultimele luni de Primăria Municipiului Constanța.

Cele mai multe au apărut în locul garajelor demolate și sunt destinate 
riveranilor care au acum condiții civilizate pentru a-și putea parca auto-
turismele.

Parcări noi au fost construite în mai multe zone din oraș, în cartierele 
Inel 1, Inel 2, Km 5, Tomis, 2, Tomis Nord, Faleză Nord, Poarta 6, iar 
lucrările de amenajare de noi locuri de parcare vor continua!

Pe lângă cele peste 1.500 de locuri noi, echipele Primăriei Municipiu-
lui Constanța au retrasat alte peste 3 mii de locuri.

„Vă mulțumim pentru acest proiect, chiar era necesar, suntem foarte 
mulțumiți.”

„Aici erau garaje. Au fost demolate și suntem foarte mulțumiți de ceea 
ce s-a întâmplat”, declară locuitorii de pe strada Plantelor, acolo unde 
Primăria Municipiului Constanța, prin S.C. Confort Urban a amenajat o 
parcare nouă, cu 45 de locuri.

Echipele Primăriei Municipiului Constanța consolidează în aceste zile 
infrastructura noii parcări de pe strada Mugurului, în spatele bl.22.

Ionela SAUCIUC

TUZLA

● Proiecte în derulare

CREȘA CU PROGRAM PRELUNGIT
● Un punct de sprijin pentru tinerele familii

La Tuzla, o localitate unde 
proiectele au promovat spiritul 
gospodăresc, pregătirile pentru 
noua creșă sunt avansate. Primele 
utilaje au intrat, să spunem așa, 
în pâine: șantierul a fost deschis. 
Creșa are și o adresă – strada Con-
stanței numărul 149, cu o preci-
zare: accesul se va face din strada 
Mecanizării nr. 20. 

Puțină statistică ne ajută să 
avem o imagine a infrastructurii 

de învățământ din comuna Tuzla: 
școală gimnazială, grădiniță; copii 
înscriși la grădiniță: peste 160; 
elevi înscriși în învățământul pri-
mar și gimnazial: mai bine de 500; 
în jur de 50 de cadre didactice; 
două laboratoare, două terenuri de 
sport, două biblioteci. 

Câteva detalii puse la dispo-
ziție de către primarul comunei, 
Taner Reșit, un gospodar ale cărui 
idei s-au concretizat în proiecte 

viabile și utile comunității: „Avem 
în comună, precizează Taner Reșit, 
mai bine de 200 de copii cu vârste 
între 1 și 3 ani. După ce vom con-
strui noua creșă, o investiție mult 
așteptată de localnici, îndeosebi 
de tinerele familii, părinții copiilor 
vor avea un sprijin. Creșa va avea 
parter și etaj, ea va fi construită în 
vatra satului, într-o zonă populată 
și va avea o suprafață de 100 m.p. 
Creșa va aduce, sunt convins, o 

serie de avantaje tinerelor familii. 
În creșe vor funcționa patru grupe, 
ea urmând să fie finalizată în 12 
luni. 

Tuzla, și cu asta încheiem, face 
încă un pas ce vizează moderniza-
rea infrastructurii școlare, semn 
clar că proiectele promovează, 
cum spuneam, spiritul gospodă-
resc și inițiativele consilierilor 
locali, încă o dovadă că decalajul 
dintre mediul rural și cel urban se 
diminuează de la un an la altul. 

Andreea PASCU
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Comuna 23 August

● Într-o primă etapă

Se vor construi 24 de locuințe ANL
Când scriem de 23 August 

sunt câteva lucruri demne de sub-
liniat: Comuna, situată în preajma 
stațiunii Olimp, are de câțiva ani o 
nouă deschidere, ceea ce demon-
strează că primăria și Consiliul 
Local se implică și proiectele nu 
fac altceva decât să dezvăluie 
potențialul zonei, o zonă turistică 
a cărei infrastructură se dezvoltă 
de la un an la altul. Investitorii 
capătă curaj, iar primăria vine și 
ea cu proiecte care îi sprijină pe 
tineri, îndeosebi tinerele familii. 
Într-o primă etapă, spune Mugur 
Mitrana, primarul comunei, vom 
construi 24 de locuințe ANL, e 

vorba de un prim tronson. Am 

demarat lucrările la noile locuințe 
la începutul lunii septembrie. Ele 
vor fi amplasate lângă stadion, 
în cartierul Nord, o zonă pe care 
o vom dezvolta în viitor, aici vor 
apărea, cum spuneam, încă un 
tronson de locuințe ANL care 
vor fi închiriate specialiștilor din 
comună, majoritatea din sistemul 
public. În cea de-a treia etapă vom 
construi 24 de locuințe ANL. În 
același cartier, cei interesați își 
vor putea construi o locuință pe 
loturile ce vor fi scoase la licita-
ție de primărie. În această zonă 
infrastructura se va îmbunătăți și 
va apărea un pachet de utilități: 
rețea de alimentare cu apă, curent 

electric și gaze; unele lucrări sunt 
în procedură de licitație: gră-
dinița cu program prelungit, o altă 
lucrare în care am investit multă 
energie, va fi finalizată într-un 
timp cât mai scurt. În satele Dul-
cești și Moșneni, acolo unde 
am finalizat extinderile la gaze, 
putem trece într-un bilanț cu rea-
lizări și reabilitarea iluminatului 
public, un proiect mult așteptat de 
localnici. 

Primarul Mugur Mitrana are 
dreptate când spune: „Comuna 
23 August a descoperit drumul 
proiectelor care vor moderniza cu 
prioritate infrastructura“. 

Andreea PASCU

● Valu lui Traian

Investiții în 
infrastructură

La Valu lui Traian, o comună 
unde spiritul gospodăresc este 
promovat cu ajutorul proiecte-
lor, primarul Florin Mitroi ne-a 
pus la dispoziție o listă cu pro-
iectele ce vor fi finalizate până 
la sfârșitul acestui an. 

La „Școala Gimnazială 
Viceamiral Ioan Murgescu, 
gazda unor concursuri școlare 
și inițiatoarea unor proiecte 
educaționale de succes, se află 
în desfășurare, precizează Flo-
rin Mitroi, un proiect finanțat 
de MDRAP, dar și de bugetul 
local. E vorba de supraetajarea 
școlii și de construirea unei săli 
de sport. Sunt investiții care vor 
îmbunătăți infrastructura din 
educație, un argument că pen-
tru primărie și Consiliul Local 
rețeaua școlară este o priori-
tate.” 

În ziua documentării noas-
tre la Valu lui Traian lucrările 
fuseseră executate în proporție 
de 90%. Primăria are o strate-
gie în privința infrastructurii 
ce vizează educația pentru o 
zonă căreia localnicii îi spun 
Valea Seacă: grădinița cu pro-
gram prelungit se apropie de 
finalizare; amenajarea tramei 
stradale atât din centrul comu-
nei cât și din cartiere se află 
în grafic; numai pentru asfal-
tare se vor cheltui 12.000.000 
de lei. Un proiect așteptat cu 
nerăbdare de localnici este 
cel ce vizează înființarea unor 
rețele electrice pe strada Techir-
ghiol, dar și în zona F, investiții 
făcute, subliniem, cu bani de la 
bugetul local, semn că, la Valu 
lui Traian, gospodarii au grijă 
de banii comunității, dovedind 
că rostul proiectelor este acela 
de a promova hărnicia, perseve-
rența, și competența. 

Andreea PASCU

Publicarea Ghidului solicitantului 
pentru accesarea schemei de ajutor de 

stat „Sprijin pentru prima împădurire şi 
crearea de suprafețe împădurite”

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA) infor-
mează potențialii beneficiari că, 
prin Ordinul Ministrului Agri-
culturii și Dezvoltării Rurale nr. 
476/09.09.2019, a fost aprobat 
Ghidul solicitantului pentru 
accesarea schemei de ajutor 
de stat „Sprijin pentru prima 
împădurire şi crearea de supra-
fețe împădurite”, aferentă Sub-
măsurii 8.1 „Împăduriri şi crea-
rea de suprafeţe împădurite”, din 
cadrul Măsurii 8 „Investiții în 
dezvoltarea zonelor împădurite 
şi îmbunătățirea viabilități pădu-
rilor”, din Programului Național 
de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 
Ediția I - august 2019, Sesiunea 
4/2019.

Scopul ajutorului îl reprezintă 
acordarea unui sprijin financiar 
deţinătorilor publici şi privaţi de 
terenuri agricole și neagricole şi 
formelor asociative ale acestora 
pentru împădurirea şi crearea de 
suprafeţe împădurite.

a) trupuri de pădure pe tere-
nurile agricole și neagricole, 

b) perdele forestiere de pro-
tecție pe terenurile agricole și nea-
gricole. 

Beneficiarii schemei sunt deţi-
nătorii publici şi privaţi de teren 
agricol şi neagricol şi formele 
asociative ale acestora.

• În categoria deținătorilor 
publici de teren agricol și neagri-
col sunt incluse unităţile adminis-
trativ teritoriale de nivel LAU 2 
(comune, orașe, municipii) și alte 
persoane juridice de drept public, 
precum și formele asociative ale 
acestora.

• În categoria deținătorilor 
privați de teren agricol și neagri-
col sunt incluse persoanele fizice, 
persoanele fizice autorizate, între-
prinderile individuale, întreprin-
derile familiale, societățile comer-
ciale, asociațiile și fundațiile, alte 
persoane juridice de drept privat, 
precum și formele asociative ale 
acestora.

Suprafața terenului propus 
pentru împădurire, în cazul rea-
lizării de perdele forestiere de 
protecție, trebuie să fie de cel 

puțin 0,5 ha, iar suprafața com-
pactă minimă împădurită de cel 
puţin 0,1 ha. Suprafața terenului 
propus pentru împădurire, în cazul 
realizării de trupuri de pădure, tre-
buie să fie de cel puțin 1 ha, iar 
suprafața compactă minimă împă-
durită de cel puțin 0,5 ha.

Intensitatea sprijinului public 
nerambursabil este de 100% din 
totalul costurilor eligibile.

Pentru mai multe detalii pri-
vind pregătirea, întocmirea şi 
depunerea Cererii de Sprijin, 
modalitatea de selecţie, aprobare 
şi implementare a angajamentu-
lui, lista documentelor, avizelor 
şi acordurilor necesare, modelul 
Cererii de Sprijin, al angajamentu-
lui, precum şi alte informaţii utile 
implementării schemei de aju-
tor de stat, Ghidul Solicitantului 
poate fi consultat pe site-ul APIA, 
la link-ul: http://www.apia.org.
ro/files/pages_files/Ghidul_soli-
citantului_Masura_8_Sesiu-
nea_4__forma_finala_clean.
pdf.

Iacob IONIȚĂ
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Monografia primei reviste 
culturale dobrogene: „Ovidiu”

În contextul marcării aproxi-
mativ a unui secol de la apariția 
primei reviste culturale în spațiul 
dobrogean, Biblioteca Județeană 
„Ioan N. Roman” Constanța și-a 
propus și realizat acest demers. 
Apariția volumului „Revista „Ovi-
diu”. O biografie contemporană” 
editat la „Ex Ponto” din Con-
stanța, 2019, 250 pp., este unul 
din evenimentele care definesc 
activitățile culturale ale Bibliote-
cii în luna septembrie. Autoarele 
acestuia sunt: dr. Corina-Mihaela 
Apostoleanu, dr. Luminița Ste-
lian și dr. Angela-Anca Dobre. 
Anterior, sub semnătura acelorași 
autoare a apărut volumul „Reviste 
dobrogene ale României Mari”, 
lansat la începutul acestui an.

Revista „Ovidiu. Prima revistă 
culturală dobrogeană” a apărut, 
cu intermitențe, între anii 1898-
1910 fiind, în mare parte opera 
fondatorului său, publicistul Petru 
Vulcan. Volumul care se lansează 
acum, debutează cu biografia 
personalității publicistului dobro-
gean, Petru Vulcan. În paginile 
studiului biografic sunt surprinse 
aspecte legate evoluția și forma-
rea intelectuală a acestuia, unele 
date fiind inedite, precum și o 

expunere a principalelor studii 

și creații literare, dar și o contu-
rare a contextului social-politic 
și cultural în care publicistul și-a 
desfășurat activitatea. 

Următorul capitol este dedicat 
descrierii publicației revista „Ovi-
diu”, în care autoarea, dr. Luminița 
Stelian, abordează o tematică 
legată de spațialitate, cauzalitate 
și expresii culturale prezente în 
paginile revistei pornind de la 
articolul program, în care sunt 
înfățișate obiectivele celor care 
editau publicația. Scopul revis-
tei era susținerea vieții culturale 
dobrogene, punerea în valoare 
monumentelor sale istorice (cu 
precădere a monumentului de la 
Adamclisi), ridicarea nivelului 
de cultură al dobrogenilor prin 
înființarea de biblioteci și cercuri 
culturale și promovarea valorilor 
culturale și științifice locale prin 
publicarea operelor unor scriitori 
din Dobrogea.

Ca atare, în paginile perio-
dicului dobrogean „Ovidiu” au 
publicat articole și creații literare 
originale nume importante ale 
vieții culturale și științifice dobro-
gene, dar și naționale. Dintre auto-
rii care apar în revistă amintim pe: 
Petru Vulcan, Marin-Ionescu-Do-
brogianu, Ion Adam, Grigore 

Tocilescu, Nuși Tulliu, Eleonora 
I. Petrescu, G. Dem Teodorescu, 
Nicolae Batzaria ș. a.

Prin tematica abordată și 
valoarea contribuțiilor științifice 
și literare pe care le-a găzduit în 
paginile ei, revista „Ovidiu” se 
înscrie în curentul cultural nați-
onal de la sfârșitul secolului al 
XIX-lea și începutul secolului al 
XX-lea, o epocă de progres și de 
afirmare a culturii naționale în 
contextul etapelor finale ale pro-
cesului de desăvârșire a statului 
național unitar român. Apariția 
acestei reviste a încadrat Dobro-
gea în „tabloul” cultural național 
al epocii.

De asemenea, în luna septem-
brie 2019, în contextul lansării 
volumului amintit dar și cu oca-
zia ediției a XXVII-a a Zilelor 
Europene ale Patrimoniului, este 
organizată și expoziția cu titlul 
„Contributori de seamă ai revistei 
Ovidiu” care găzduiește atât cărți 
cât și reviste și articole din colec-
țiile Bibliotecii care ilustrează 
opera celor mai importanți dintre 
autorii pe care îi regăsim în pagi-
nile publicației dobrogene.

Bibliograf dr.  
Angela-Anca DOBRE

Primarul Valentin Saghiu, veste importantă 
pentru locuitorii din Murfatlar: a fost aprobată 

finanțarea pentru rețeaua de gaze!
Primarul Valentin Saghiu, veste 

importantă pentru locuitorii din 
Murfatlar: a fost aprobată finanța-
rea pentru rețeaua de gaze!

Suntem în măsură să anunțăm 
o veste bună pentru toți locuitorii 
orașului Murfatlar: a fost aprobată 
finanțarea pentru înființarea rețelei 
de gaze în localitate, precum și în 
satul aparținător, Siminoc, conform 
Ordinului Președintelui Comisiei 
Naționale de Strategie și Prognoză 
nr. 267 din 17.09.2019. 

Proiectul în valoare totală de 
56.101.660 lei este finanțat de Fon-
dul de Dezvoltare și Investiții al 

Guvernului României.
„Acest proiect a reprezentat prioritatea 

mandatului meu, de aceea am încercat să 
găsesc finanțare prin toate posibilitățile pentru 
înființarea unei rețele de distribuție de gaze 
în localitatea noastră. Indiferent de zvonurile 
apărute, vin astăzi și vă spun că am și reușit! 
Profit de această ocazie pentru a vă spune ca 
veștile bune nu se opresc aici, astăzi s-a sem-
nat Contractul de execuție nr. 6072 - Lucrări 
aferente obiectivului de investiții: Reabilitare 
și modernizare drum comunal 27, sat Siminoc, 
oraș Murfatlar, județul Constanța și în perioada 
următoare se va demara lucrarea propriu-zisă“, 
a declarat domnul Valentin Saghiu, primarul 
orașului Murfatlar.

„Festivalul 
Gastronomiei 

şi Vinului 
Românesc”, la 

Constanța
Vinuri alese și preparate tra-

diționale delicioase ne așteaptă 
în perioada 4 – 6 octombrie 
2019, în Piața Ovidiu.

„Festivalul Gastronomiei și 
Vinului Românesc”, reprezintă 
un eveniment expozițional în 
cadrul căruia încurajăm pro-
movarea, cumpărarea şi  con-
sumul de produse tradiționale 
românești şi dorim să îi invi-
tăm pe toți cei care vor să se 
bucure de o experiență culinară 
deosebită.

Expoziția cu vânzare, orga-
nizată de Camera de Comerţ, 
Industrie, Navigaţie şi Agri-
cultură Constanța, în partene-
riat cu Primăria Municipiului 
Constanța, va reuni producă-
tori de vinuri, preparate culi-
nare diverse, produse alimen-
tare, precum şi meșteșugari şi 
artizani.

Totodată, vizitatorii festi-
valului vor avea parte de spec-
tacole de muzică şi dansuri.

Program de vizitare: zilnic 
11.00-20.00.

Vă invităm să cumpă-
rați şi să consumați preparate 
culinare şi vinuri realizate în 

România!



ÎN CONSTANȚA MAȘINILE 
ELECTRICE SE PARCHEAZĂ 

GRATUIT
Vești bune pentru posesorii de 

mașini electrice și hibrid, la debutul 
Săptămânii Mobilității Europene. 
Primarul municipiului Constanța, 
domnul Decebal Făgădău a anunțat 
că toți constănțenii care dețin vehi-
cule electrice și hibrid beneficiază de 
parcare gratuită.

„Puteți folosi cu încredere aceste 
mașini electrice pe care le puteți lăsa 
în orice parcare, fără a plăti. Nu aveți 
niciun cost suplimentar în afară de 
costurile deplasării cu mașina elec-
trică“.

Începem un program ambițios, 
Constanța este pe harta orașelor de 
car sharing. Aceasta ne obliga să 
accelerăm programul de stații elec-
trice, pentru care avem deja un pro-
iect de 18 stații iar acest număr se va 
adăuga la stațiile electrice deja exis-
tente.

Îi încurajez pe constănțeni să uti-
lizeze aceste mașini, să meargă cu 
bicicleta, să meargă pe jos și cu mij-
loacele de transport în comun pentru 
că avem deja un alt nivel de servicii 
la compania noastră de transport”.

Toți cei care vor să închirieze 
aceste mașini electrice în sistem 
car sharing își pot descărca aplica-
ția BCR eGO, disponibilă în sistem 
Android și IOS.

Conform H.C.L nr. 227/2019 

pentru completarea H.C.L nr. 
221/2017 privind aprobarea unor 
tarife pentru plata unor servicii de 
utilități publice, Consiliul local al 
municipiului Constanța a stabi-
lit faptul că „Persoanele fizice sau 
juridice din municipiul Constanța, 
utilizatori de autovehicule hibrid 
sau electrice, beneficiază de gra-
tuitate, pentru folosirea locurilor 
de parcare din parcările publice cu 
plata cu tarif orar, de pe teritoriul 
municipiului Constanța. Identifica-
rea acestor autovehicule se va face 
printr-o vinietă, emisă de Primăria 
Municipiului Constanța.“ Cei inte-
resați pot depune la sediul Direcției 
Gestionare Servicii Publice, strada 
Ștefan Mihăileanu, nr. 10, o cerere 
la care vor atașa în copie următoa-
rele documente:

- Carte de identitate sau certifi-
cat de înregistrare fiscal

- Declarație GDPR – se găsește 
pe site-ul Primăriei Constanța

- Certificat de înmatriculare al 
autovehiculului

- Documente care fac dovada 
dreptului de utilizare al autovehicu-
lului.

Aceste documente pot fi trans-
mise și pe adresa de e-mail: par-
cari@primaria-constanta.ro

Ani MERLĂ
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RESTAURAREA CLĂDIRILOR DIN CENTRUL 
ISTORIC ÎN ATENȚIA SPECIALIȘTILOR

Primăria Municipiului 
Constanța, gazda celei de-a 
treia întâlniri transnaționale 
din cadul proiectului euro-
pean „ALT/BAU–Transfer 
Networks Alternative Buil-
ding Activation Units”.

16 delegați din Germa-
nia, Belgia, Italia, Polonia, 
Letonia și Spania se află 
în aceste zile la Constanța 
la cea de-a treia întâlnire 
transnațională din cadrul 
proiectului european “ALT/
BAU–Transfer Networks 
Alternative Building Acti-
vation Units”.

Obiectivul proiectului îl 
reprezintă schimbul de bune 
practici între orașele par-
tenere pentru găsirea unor 
soluţii de reabilitare a clă-
dirilor din centrele istorice. 
Timp de doi ani, participan-
ții împărtășesc idei, soluții, 
dar și modele de succes 
prin care au reuşit să dea o 

a doua șansă imobilelor isto-
rice degradate.

Întâlnirea cuprinde vizite 
în teren și workshopuri ce 
au ca scop schimbul de bune 
practici, identificarea pro-
blemelor, dar și găsirea unor 
metode prin care clădirile 
vacante și degradate pot fi 
readuse la viață prin proiecte 
ce conectează autoritățile 
locale cu proprietarii, locuito-
rii și cu potențialii investitori.

În cadrul sesiunilor de 
comunicări au fost prezentate 
proiectele municipalității de 
reabilitare a clădirilor vechi, 
printre care fosta Casă Embi-
ricos din strada Nicolae Titu-
lescu nr. 13 ce va fi reparată, 
modernizată și transformată 
apoi într-un incubator de afa-
ceri, dar și despre lucrările 
capitale de reabilitare înce-
pute deja la mai multe imo-
bile aflate în administrarea 
Regiei Autonome de Exploa-

tare a Domeniului Public și 
Privat Constanța.

“Observ că fața de anul 
trecut, când am venit pen-
tru prima oară la Constanța, 
multe clădiri din centrul 
vechi au început să fie reabi-
litate. Cred ca odată reparate, 
imobilele din Zona Penin-
sulară vor fi adevărate perle 
arhitecturale”, a declarat 
Nils Scheffler, lead expert în 
cadrul proiectului ALT/BAU.

„Când am venit pentru 
prima oară aici am fost cu 
adevărat impresionat de ceea 
ce am văzut. Aveți adevărate 
comori istorice. Am văzut că 
multe clădiri vechi au intrat în 
proces de reabilitare, ca cea 
din strada Titulescu nr. 13, 
sunteți pe drumul cel bun”, a 
declarat Martin Neubert, lead 
partener în cadrul proiectului 
ALT/BAU.

Ani MERLĂ
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Asociația Română pentru Smart City şi Mobilitate şi-a lansat prima 
filială la Constanța, în cadrul Caravanei Smart City

Municipiul Constanța a găzduit 
vineri, 13 septembrie 2019, progra-
mul național Caravana Smart City 2.0. 
Implementarea. Organizat de Asociația 
Română pentru Smart City și Mobili-
tate (ARSCM) și desfășurat sub Înaltul 
Patronaj al Ministerului Energiei, este 
unicul program național de promovare 
a soluțiilor și proiectelor Smart City 
din România. În cadrul evenimentului, 
ARSCM a inaugurat prima filială a aso-
ciației la Constanța, a cărei președintă 
este Magda Bei, antreprenor local de 
succes. 

Eduard Dumitrașcu, președintele 
Asociației Române pentru Smart City și 
Mobilitate, a deschis evenimentul discu-
tând despre importanța strategică a Con-
stanței: “Echilibrul și dezvoltarea echi-
tabilă ar trebui să guverneze strategia de 
dezvoltare a municipiului. Din punctul 
nostru de vedere, Constanța trebuie să fie 
o comunitate responsabilă, pentru că ea 
transcede și municipiul și județul. Atâta 
timp cât Constanța primește sute de mii 
de oameni în fiecare vară, care vin și 
tranzitează municipiul într-o formă sau 
alta, este flancul estic al NATO, benefici-
ază de port, este poarta de intrare înspre 
Marea Neagră din punct de vedere al 
securității și înspre România din punct 
de vedere comercial, comunitatea de 
aici poartă pe umeri o responsabilitate 
enormă.” 

În ceea ce privește ecosistemul smart 
al orașului, președintele ARSCM a ofe-
rit câteva direcții de dezvoltare: “Pentru 
locuitori, proiectele de smart city din 
Constanța trebuie să fie pro-familie, tre-
buie să susțină și să promoveze calitatea 
vieții. Un proiect bun de Smart City tre-
buie să fie construit pe principii de rezili-
ență și sustenabilitate. Pentru segmentul 
de business, trebuie să punem accentul 
și să dezvoltăm tot ce înseamnă zona de 
comerț. Știm deja că la nivelul Primăriei, 
există o strategie de Smart City în lucru, 
iar eu sper să se matureze la timp și să 
nu se întâmple cum s-a întâmplat în alte 
orașe din țară.”

Eduard Dumitrașcu a numit-o pe 
Magda Bei președinta filialei ARSCM 
Constanța, cu scopul de a reprezenta 

interesele comunității locale, interesele 
asociației și de a încerca să integreze 
în comunitate și să accelereze tot ce 
înseamnă partea de proiecte de tip Smart 
City în Constanța. Magda Bei: “Avem 
nevoie de o comunitate de oameni care 
să pună la masa discuțiilor câteva pla-
nuri de acțiune prin care să putem avea 
acces la resurse, în primul rând, mai 
facil. Astăzi, Smart City vine la Con-
stanța, această echipă de experți care a 
venit astăzi de la București, împreună cu 
experții noștri locali, să intre în această 
comunitate și să extindem acest ecosis-
tem și la Constanța; să nu implementăm 
numai 2,3 proiecte din 300 de proiecte, 
să implementăm zeci, sute de proiecte, 
care nu au cum să fie implementate decât 
dacă ne unim forțele și ne dorim această 
schimbare.”

În continuare, Decebal Făgădău, 
primarul Municipiului Constanța, a pre-
zentat parcursul orașului în domeniul 
Smart City și planurile de viitor: “În anul 
2016, în momentul în care ne-am apucat 
să planificăm un ecosistem Smart City, 
ne-am dat seama că ne lipsesc o mulțime 
de tool-uri, LoRa, GIS, o bază de date, 
alta decât cea de la serviciul public de 
impozite și taxe. Ușor, ușor ne-am con-
struit o strategie plecând de la o evaluare 
a fiecărui proiect în patru dimensiuni. Pe 
locul întâi este siguranța, întrucât ope-
răm într-o zonă cu graniță NATO, în care 
siguranța este certificată în zona de port, 
dar este o preocupare în zona de turism. 
Pe locul doi este mobilitatea, pe locul trei 
energia, și pe locul patru toate compo-
nentele de integrare. Pentru că, după ce 
am vizitat o mulțime de orașe, din Lon-
dra până în Taiwan, mi-am dat seama că, 
de fapt, problema cea mai mare a orașe-

lor va fi integrarea. Obiectivul nostru a 
fost redefinit, încercăm, cu toate că am 
dezvoltat în momentul de față patru apli-
cații, ca în final să existe o singură apli-
cație integratoare, care să se numească 
MYCITY. Întâmplarea fericită face 
ca inițialele orașului nostru (CT) să se 
citească în limba engleză CiTy.” 

Referitor la deschiderea filialei 
ARSCM la Constanța, primarul munici-
piului a apreciat numirea Magdei Bei în 
calitate de președinte ARSCM: “Mulțu-
mim că ați ales o persoană deosebită la 
Constanța, pe doamna Magda Bei. Este o 
persoană pozitivă, care adună oamenii în 
jurul ei și folosește toate resursele pentru 
a construi ceva pentru comunitate.”

Aurelian Nicola, directorul Departa-
mentului de Matematică-Informatică din 
cadrul Universității Ovidius, a prezentat 
principalele proiecte de Smart City ale 
facultății, în domenii inovatoare ca rea-
litate virtuală: “Facultatea de Matemati-
că-Informatică are un laborator de rea-
litate virtuală și desfășurăm numeroase 
proiecte, printre care și câteva în dome-
niul telemedicinei. Avem 600 de studenți 
la informatică și aproape toate firmele de 
IT folosesc resursa umană pe care noi 
o pregătim. Ne-am făcut un scop din a 
învăța profesorii să școlească studenții 
pentru ziua de mâine. Vorbim despre 
acele competențe care se cer la nivel de 
revoluție digitală, despre cloud compu-
ting și tot ce înseamnă mediul informa-
tic. Ultima realizare este atelierul digi-
tal Google, în care studenții noștri sunt 
încurajați să vină și unde primesc burse 
pentru a realiza diverse proiecte. Vorbim 
despre 600 de studenți care, după anul II 
de studii masterale, au job-urile garan-
tate. Printre proiecte mai putem enumera 
și reconstrucția virtuală a orașului vechi, 
în cadrul unei colaborări cu Muzeul de 
Istorie.” 

Ioan Gâf-Deac, city manager în 
cadrul Primăriei Sectorului 4 din Bucu-
rești, a venit la Constanța pentru a pre-
zenta principalele proiecte de tip Smart 
City ale sectorului pe care îl adminis-
trează, ca exemple de bune practici. Prin-
tre acestea putem menționa numeroase 
soluții de regenerare urbană și mobili-

tate, cât și digitalizarea în totalitate a ser-
viciilor oferite de Primăria Sectorului 4. 

Orange România, reprezentată în 
cadrul evenimentului de Marius Cos-
tea, Business Development Executive, 
a expus administrației locale soluții teh-
nologice concrete, în domenii ca e-gu-
vernare (Platforma Smart City, o soluție 
deschisă și interoperabilă, care poate 
colecta și stoca datele de la toți senzorii 
instalați în oraș), turism inteligent (sen-
zori de proximitate care oferă o expe-
riență unică de promovare a diverselor 
obiective turistice) sau soluții de monito-
rizare inteligentă a traficului. 

Silviu Stoica, director general Ram-
boll South-East, a prezentat propunerea 
companiei pentru Constanța Smart City, 
oferind perspective inovatoare pen-
tru sporirea atractivității și durabilității 
orașului. Acesta a expus conceptul de 
infrastructură blue-green (BGI), care 
oferă o soluție fezabilă și valoroasă pen-
tru a rezolva provocările de mediu și de 
schimbări climatice, totodată conectând 
funcții hidrologice urbane (infrastructură 
albastră -blue) cu sisteme de vegetație 
(infrastructura verde -green) în proiecta-
rea peisajului urban, cu beneficii socio-e-
conomice mai mari decât suma compo-
nentelor sale individuale tradiționale. 

Asseco SEE România, reprezentată 
de Alex Olteanu, Business Dev. Mana-
ger, a oferit administrației locale detalii 
despre Metropolis, o platformă de mana-
gement al orasului, care poate integra 
soluții multiple, acoperind toate vertica-
lele Smart City. 

Partenerii instituționali: Guvernul 
României - Ministerul Energiei, Primăria 
Municipiului Constanța, CNMR, Institu-
tul de Studii Liberale.

Parteneri: Asseco România, First 
Bank, Orange România, Dell EMC, 
Microsoft, Dewatering & Silent Piling, 
Novitas 3D City, BMF Grup.

Parteneri media: Bursa, Ziare.com, 
Business24, iBusiness România, Finan-
ciarul.ro, Matek.ro, Trenchless România 
Magazine, Transilvania Business Maga-
zine, Mesagerul de Sibiu.

Asociația Română pentru Smart City 
și Mobilitate (ARSCM) este principala 
organizație a Industriei Smart City din 
România, având ca obiectiv principal 
dezvoltarea comunităților creativ-inte-
ligente din țară. Organizația se bucură 
de recunoaștere internațională, fiind 
membră în diferite organizații, comi-
sii consultative, grupuri de lucru și este 
partener în programe naționale și inter-
naționale alături de cele mai importante 
corporații implicate în proiecte de Smart 
City.

Pagină realizată de  
Iacob IONIȚĂ
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„Orașul meu din Mozaic“
„Orașul meu din Mozaic”, pro-

iect inițiat de Universitatea Ovi-
dius, prin fundația Metamorphosis 
și finanțat de Primăria Constanța a 
constat în realizarea a 21 de lucrări 
de artă  ce pot fi admirate pe mai 
multe trotuare din Constanța, în 
zona trecerilor de pietoni.

Lucrările de artă alcătuiesc o 
hartă de mari dimensiuni a unor 
povești din trecutul și prezentul 
orașului nostru, valorificând din 
perspectivă socială și artistică, 
mozaicul, această importantă măr-
turie a existenței milenare a Con-

stanței.
Lucrările de artă au fost reali-

zate cu sprijinul unor tineri volun-
tari care au participat la această 
inițiativă și au învățat din tainele 
acestei nobile îndeletniciri alături 
de maeștrii mozaicari consacrați. 
Artiștii s-au întrecut în creativitate 
și originalitate dând culoare ternu-
lui asfalt și reamintindu-ne tuturor 
că trăim într-un oraș milenar, un 
oraș turistic, un oraș în care parti-
ciparea la viața socială a fost tot-
deauna o constantă. 

Proiectul sporește estetica 
architectural-urbanistică a mai 
multor zone cu vizibilitate maximă 
din oraș, și anume: B-dul Tomis, 
B-dul Ferdinand, bd. Mamaia, str. 
Soveja, şos. Mangaliei, str. Răs-
coalei 1907, str. Traian, str. Pandu-
rului, bd. Aurel Vlaicu, str. Carai-
man.

Pentru a elimina riscul de alu-
necare al pietonilor, aceste lucrări 
de artă din mozaic care înfrumuse-
țează trotuarele Constanței, au fost 
tratate cu soluție specială antide-
rapantă, acolo unde a fost nevoie, 
fiind montate inclusiv benzi antide-
rapante.

Irina OANCEA

IDENTIFICAREA COPIILOR 
AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC

Direcția Generală de Asis-
tență Socială și Protecția Copi-
lului Constanța, în colaborare cu 
instituțiile abilitate, derulează 
verificări în vederea combaterii 
fenomenului de cerșetorie și a 
abuzului asupra copiilor.

Zilele trecute, reprezentanți 
ai DGASPC Constanța împreună 
cu Poliția Locală și Direcția de 
Asistență Socială din cadrul Pri-
măriei Municipiului Constanța 
au făcut verificări în Satul de 
Vacanță și stațiunea Mamaia. În 
stațiunea Mamaia a fost depis-
tat un minor în vârstă de 17 ani 
care a fost preluat la un centru de 
plasament. Specialiștii noștri fac 
verificări și au deschis o anchetă 
socială în acest caz. Tot în stați-
unea Mamaia, a fost identificată 
o familie – mamă, tată și copil 
minor, care a refuzat să însoțească 
echipa la Modul Mamă-Copil și 
orice sprijin oferit de colegii noș-
tri. Cei doi adulți au declarat că 
sunt din județul Dâmbovița și că 

se vor întoarce acasă. 

Echipa Mobilă (formată 
dintr-un psiholog și un asistent 
social) a DGASPC Constanța 
a fost anunțată de polițiștii din 
localitatea Costinești că au fost 
depistați 4 minori și o femeie în 
vârstă de 30 de ani, fără acte de 
identitate, care cerșeau. A fost 
vorba despre 3 minori, băieți, cu 
vârste de 10, 11 și 13 ani și de o 
mamă însoțită de fetița ei în vâr-
stă de 6 ani, toți având domici-
liul pe raza localității Cobadin. 
Cei trei minori au fost preluați de 
Echipa Mobilă și plasați în regim 
de urgență la Centrul de Primire 
a Copilului în Regim de Urgență, 
iar acum cazul lor este în lucru. 
Se face anchetă socială pentru a 
putea decide măsurile de protec-
ție ce se impun având în vedere 
interesul superior al copilului. 
Mama și fetița ei se află la Modul 
Mamă-Copil. 

Aceeași Echipă Mobilă s-a 
deplasat tot la Costinești, după 
ce Poliția ne-a sesizat cu privire 
la identificarea unei mame cu doi 

copii și a altui minor în vârstă 
de 15 ani care cerșeau în stați-
une. Echipa Mobilă i-a preluat 
pe toți patru. Aceștia se află la 
Modul Mamă-Copil și la Centrul 
de Primire a Copilului în Regim 
de Urgență. Anchetele sunt în 
curs, toți având domiciliul pe raza 
localității Negru-Vodă.

Direcția Generală de Asis-
tență Socială și Protecția Copilu-
lui Constanța va lua legătura cu 
Poliția și serviciile de asistență 
socială din toate localitățile pen-
tru a identifica astfel de situații în 
care sunt implicați minori, pentru 
a lua măsurile ce se impun potri-
vit legilor în vigoare. 

Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Constanța va continua acțiunile 
de verificare alături de autoritățile 
locale. 

Cetățenii care întâlnesc astfel 
de situații sunt rugați să anunțe 
Poliția, la numărul unic de 
urgență 112 sau DGASPC Con-
stanța, apelând Telefonul Copi-
lului 0241983, număr disponibil 
non-stop și gratuit.

Irina OANCEA

● Ziua comunei 
Tuzla

Spectacole, 
expoziții şi 
concursuri 

mult aşteptate 
de localnici
Tuzla, comuna cu un centru 

pentru tineret a cărei activitate 
nu e lipsită de evenimente cul-
turale, a fost și în această lună 
gazda unor spectacole inso-
lite, toate prilejuite de ZIUA 
COMUNEI. Centrul pentru 
tineret a inițiat „Săptămâna 
culturală – Tuzla”, manifes-
tare sprijinită de primărie și 
de Consiliul Local; săptămâna 
culturală a fost deschisă de un 
festival de poezie la care au par-
ticipat tineri poeți și invitați de 
marcă, printre ei aflându-se poe-
tul Adrian Suciu, președintele 
Asociației Culturale Direcția 9. 
Intitulată „Poezia Vie”; mani-
festarea a stârnit un interes deo-
sebit. Evenimentele din aceste 
zile au prilejuit deschiderea 
unor expoziții la Centrul pentru 
Tineret din Tuzla, dar și organi-
zarea unor prezentări de carte 
și a unor mese rotunde care au 
avut ca temă de dezbatere con-
silierea tinerilor. La spectacole 
au fost prezenți și artiștii din 
comună, tineri care se pregă-
tesc în cadrul cercurilor crea-
tive de la centrul amintit, tineri 
care merită aplauze și sprijin, 
după cum remarca Taner Reșit, 
primarul comunei. În una din 
sălile centrului pentru tineret 
a fost găzduit un concurs gas-
tronomic. Pe scenă, după cum 
precizează Maria Pascal, iniți-
atoarea unor proiecte culturale, 
au urcat, într-un spectacol mult 
aplaudat, artiștii tineri și vârst-
nici din comună, dar și vedete 
de ultimă oră: Anca Țurcașiu, 
Raoul, Adi de la Vâlcea.

Andreea Pascu
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● Din Delta Dunării și până pe litoral

Investiții în infrastructură şi turism
● Localități constănțene aflate în proiect: Corbu, Istria, Mihai Viteazu și Săcele

Veștile bune privind investiți-
ile în Delta Dunării se tot adună. 
Investițiile Teritoriale Integrate 
reprezintă un instrument pentru 
dezvoltarea Deltei, e vorba de un 
set de acțiuni care se bazează pe 
proiecte care vor fi implementate, 
în cadrul unei strategii integrate 
de dezvoltare durabilă a zonei 
amintite. Cu un buget de peste un 
miliard de euro (din fonduri struc-
turale și guvernamentale) – Asoci-
ația pentru Dezvoltare Intercomu-
nitară – ITI, Delta Dunării sprijină 
punerea în valoare a unui potențial 
uriaș – potențialul zonei Delta 
Dunării. Despre aceste proiecte 
am relatat – în mare parte – în edi-
ția specială rezervată Deltei, într-o 
ediție specială rezervată turis-
mului responsabil de acolo, de la 

Isaccea și până la Sulina. 
Azi revenim asupra acestui 

subiect și continuăm cu informații 
de ultimă oră ce vizează creșterea 
mobilității din interiorul Deltei, 
dar și în zonă (în județul Tulcea). 
Și când scriem zonă, trebuie să 
inserăm aici și localități din jude-
țul Constanța. Acest județ intră în 
teritoriul I.T.I. cu patru comune: 
Corbu, Istria, Mihai Viteazu și 
Săcele. Consiliul Județean Con-
stanța (în calitate de administrator 
al rețelei de drumuri județene) are 
două proiecte depuse pe moderni-
zarea infrastructurii rutiere cu o 
valoare totală de aproximativ 30 
de milioane de euro. Este vorba de 
modernizarea drumului Județean 
226A tronsonul Cetatea Histria 
– DN22 Tariverde și moderniza-

rea drumului Județean 226 tron-
sonul Corbu-Săcele-Istria-Mihai 
Viteazu. 

Modernizarea acestor drumuri 
ar putea da un alt orizont obiec-
tivelor turistice, îndeosebi cetății 
Histria. Pachetele turistice, iată 
încă o oportunitate, ar îmbunătăți 
dezvoltarea turismului, zona ar 
putea căpăta și farmec, și culoare, 
iar infrastructura îi va ajuta pe 
turiști să ajungă mai repede la 
mănăstirile din nordul Dobro-
gei, la Celic, la Saon, la Cocoșu, 
obiectivele turistice ar fi și ele mai 
atractive. 

Investițiile Teritoriale Integrate 
identifică patrimoniul arhitectu-
ral-urbanistic și sprijină dezvolta-
rea turismului cultural; mecanis-
mul financiar ITI asigura fondurile 

nerambursabile cu care se pot dez-
volta proiecte pentru conservarea, 
protejarea și valorificarea patri-
moniului cultural local, după cum 
precizează Sergiu Smolii, expert 
în comunicare în cadrul Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară ITI 
Delta Dunării. Printre proiectele 
așteptate cu interes și nerăbdare 
se află restaurarea și conservarea 
Farului Vechi de la Sulina. 

Adrian CRĂCIUN

(continuare din pagina 1)
Ne-am alăturat campaniei euro-

pene Săptămâna Mobilității prin 
organizarea unor acțiuni de promo-
vare a deplasării cu autobuzul sau 
cu bicicleta și în special a mersului 
pe jos. Ne-am bucurat să vedem 

reacția constănțenilor la această 
campanie și vom organiza în con-
tinuare astfel de acțiuni destinate 
încurajării deplasării pietonale în 
oraș, în special în zona centrală 
a acestuia.“, a declarat doamna 
Viorica-Ani Merlă, director execu-

tiv în cadrul Primăriei Municipiu-
lui Constanța și coordonator local 
al proiectului CIVITAS PORTIS.

Astfel, în perioada 16 - 22 
septembrie 2019, pentru a marca 
Săptămâna europeană a mobilită-
ții, la Constanța au fost organizate: 
diverse dezbateri publice pe tema 
mobilității urbane, tururi pieto-
nale în centrul orașului, cu accent 
inclusiv pe evidențierea patrimo-
niului cultural existent în zonă, lec-
ții de educație rutieră desfășurate 
în școli, dar și în stradă, precum 
și acțiuni de promovare a trans-
portului public local și a deplasă-
rii cu bicicleta, intitulate sugestiv 
“Alege autobuzul!” și “Alege bici-
cleta!”. Punctul culminant al aces-
tei campanii l-a reprezentat ziua de 
duminică, 22 septembrie, când pe 
bulevardul Tomis, tronsonul Capi-
tol – Palatul Administrativ, a fost 

restricționat în totalitate traficul 
auto fiind organizate aici în colabo-
rare cu Inspectoratul Școlar Jude-
țean și cu diverse cluburi sportive 
din Constanța, o serie de activități 
de promovare a mișcării în aer 
liber, a sportului, a plimbărilor în 
spațiul public, la aceste acțiuni par-
ticipând peste 1.000 de constănțeni 
de toate vârstele dornici să arate 
tuturor că vor un oraș cu mai puțin 
trafic auto, mai aerisit și cu un aer 
mai curat. „Ne bucurăm de această 
inițiativă a Primăriei și iată că acest 
bulevard frecventat permanent de 
mașini zgomotoase și poluante a 
devenit astăzi un spațiu de joacă și 
de plimbare. Așteptăm și pe viitor 
astfel de acțiuni și vom lua parte 
cu drag totdeauna la acestea,‘‘ a 
declarat un participant la campania 
Săptămâna europeană a mobilității.
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