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● detalii în pag. 3

● Valu lui Traian

Proiecte  Pentru 
modernizarea 

infrastructurii

Primarul municipiului Constanța, 
domnul Decebal Făgădău a participat 
la o întâlnire de lucru cu Directorul 
Regional pentru Dezvoltare Durabilă 
în Europa și Asia Centrală, domnul 
Steven Schonberger, Directorul 
Dezvoltare Urbană și Reziliență 
pentru Europa și Asia Centrală, 
domnul David Sislen, Directorul 
de Ţară al Băncii Mondiale pentru 
România şi Ungaria, doamna Tatiana 
Proskuryakova și Directorul Executiv 
în cadrul Consiliului Băncii Mondiale, 
domnul Florin Vodiță.

Tema centrală a discuțiilor a vizat 
acordul de servicii de asistenţă tehnică 
pe baza căruia municipalitatea pune în 
aplicare bunele practici internaţionale 
în domeniul dezvoltării urbane. ● pag. 3

Primarul Decebal Făgădău s-a întâlnit cu 
înalți reprezentanți ai Băncii Mondiale

Florin Mitroi, 
primarul comunei  

Valu lui Traian

„Constanța trece printr-o 
transformare profundă. Demolăm 
zidurile care s-au ridicat între sectorul 

public, societatea civilă și sectorul 

● Robert Şerban, primarul oraşului Eforie: 

● Centrul pentru servicii culturale 
educaţionale şi recreative ION MOVILĂ  

şi îmbunătăţirea spaţiilor tehnice şi urbane

„proiectul care va 
creşte atractivitatea 

staţiunii”

● detalii în pag. 5

„Atât proiectele aflate în 
derulare, cât şi cele care vor fi 
iniţiate de acum încolo vor viza cu 
prioritate infrastructura, ea fiind, 
se ştie, un punct de sprijin pentru 
investitori, dar şi pentru mediul 
de afaceri din zonă. În cartierul 

● Comuna 23 AUGUST 

Mugur Mitrana: „Se dezvoltă infraStructura
în Satele dulceşti şi Moşneni”

Olimp, în apropiere de Castelul de 
apă, am finalizat lucrările privind 
reţelele de alimentare cu apă şi de 
curent electric”, precizează Mugur 
Mitrana, primarul comunei 23 
August. 

În privinţa extinderii reţelei 
de gaz, un obiectiv care se află pe 
prima pagină în agenda de lucru 
a primarului trebuie să precizăm 

că pe lângă lucrările din satele 
Dulceşti şi Moşneni, care au fost 
finalizate în aceste zile, se lucrează 
în ritm alert în 23 August, existând 
toate condiţiile ca până la sfârşitul 
lunii noiembrie să fie terminate 
lucrările şi aici. E, veţi fi de acord 
cu noi, încă o oportunitate pentru 
locuitori, dar şi pentru investitorii 
care caută să aibă la dispoziţie o 

infrastructură care să-i ajute, şi de 
pe urma căreia să aibă beneficii 
şi facilităţi. În cartierul Olimp, 
acolo unde primăria a mai scos 
la vânzare loturi pentru locuinţe, 
va avea loc, potrivit informaţiilor 
puse la dispoziţie de primar, o 
nouă licitaţie, iar câştigătorii vor 

(continuare în pag. 5)

(continuare în pag. 4)

expoziţie 
europeană 

la exPo real 
münchen

● detalii în pag. 7

Autobuze 
electrice  

cu fonduri 
europene la 
Constanța!

Andreea PASCU

Ani MERLĂ

●
●     ●
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Competiţia naţională Şcoală 
Europeană a fost lansată în 2004.
Ministerul Educaţiei Naţionale a 
încurajat şi a motivat participarea 
unităţilor de învăţământ preuniversitar 
să îşi asume obiective îndrăzneţe 
şi să contribuie la dezvoltarea 
mobilităţii internaţionale şi la 
schimbul intercultural, obiective 
asumate pentru construirea spaţiului 
european al educaţiei. La cele 15 
ediţii ale competiţiei naţionale 
„Şcoala Europeană”, iată încă un 
amănunt, au participat 2023 de unităţi 
de învăţământ din toate judeţele ţării; 
775 dintre ele au primit certificatul şi 
trofeul „Şcoală Europeană”. Impactul 
pe care această competiţie l-a avut 
asupra comunităţilor educaţionale, 
în toţi aceşti ani, a făcut din această 
iniţiativă a Ministerului o competiţie 
de elită. 

Liceul Tehnologic Tomis din 
Constanţa a primit pentru a doua 
oară titlul de Şcoală Europeană

La ultima ediţie a acestei 
competiţii au participat, potrivit 
informaţiilor puse la dispoziţie de 
prof. Dumitraşcu, 139 de unităţi de 
învăţământ. Liceul Tehnologic Tomis 
Constanţa s-a situat pe locul 19. 

„Liceul nostru, precizează 

directorul Cornel Dumitraşcu, a 
câştigat pentru a doua oară certificatul 
de Şcoală Europeană. Se cuvine să 
menţionăm că liceul Tomis a primit 
şi o diplomă de onoare din partea 
Senatului României.” 

Directorul Dumitraşcu spune că 

meritele pentru acest succes sunt ale 
colectivului de cadre didactice. Sunt 
profesori care au înţeles cum pot fi 
utile oportunităţile pentru creşterea 
coeziunii şi dezvoltarea dimensiunii 
europene a educaţiei. 

Andreea PASCU

Cornel Dumitraşcu, 
directorul liceului

De curând, Colegiul Național 
de Arte „Regina Maria“ Constanța, 
împreună cu Primăria Municipiului 
Constanța și Comunitatea Elenă 
Elpis Constanța, au organizat în sala 
de spectacole „Sergiu Celibidache“ 
a unităţii de învăşământ, lansarea 
cărții „Marina, Marina, Marina 
MARINA KRILOVICI“. 

Evenimentul a avut loc în 
prezența sopranei Marina Krilovici 
și a fost urmat de un recital supriză. 

Cartea, scrisă de jurnalista și 
scriitoarea Alice Năstase Buciuta, 
  realizează un veritabil tablou al 

epocilor trăite de soprana Marina 
Krilovici în România și apoi, în 
anii plecării din țară. Născută la 
București, pe 11 iunie 1942, Marina 
Krilovici este o artistă care a dus 
numele țării noastre pretutindeni 
în lume. Încă din timpul studenției 
la Academia de Muzică Ciprian 
Porumbescu a câștigat Premiul I 
și Medalia de aur la numeroase 
concursuri internaționale: George 
Enescu, Hertogenbosch, Bruxelles 
și Montreal. Fiind dotată cu un 
timbru special, muzicalitate și 

talent extraordinar și, studentă 
fiind, a devenit solistă a Operei din 
București, pe scena căreia a strălucit 
în numeroase roluri (debutând în 1966 
la Opera Națională București cu rolul 
Donna Anna din Don Giovanni în care 
a înlocuit-o pe celebra Arta Florescu). 

În urma frecventelor persecuții ale 
regimului comunist, în 1971 a emigrat 
în Germania, iar după căsătoria 
cu baritonul grec Kostas Paskalis 
s-a stabilit în Grecia, la Atena, dar 
pretutindeni în lume s-a declarat 
româncă și s-a mândrit cu originea sa 
românească.

Volumul, care are 252 de pagini 
color, cu fotografii inserate în 
text, prezintă decadele României 
comuniste, în care tinerii aveau 
greutăți la admiterea în facultate din 
cauza „originii nesănătoase“, dorința 
irezisibilă a artiștilor în plină afirmare 
de a alege libertatea Occidentului, 
înfruntând suferința desprinderii de 
rădăcini. Întoarcerea sopranei în țară 

Lansare 
de carte

după marele cutremur din 1977 care 
a devastat Bucureștiul sau imediat 
după Revoluția din 1989, alături 
de repetatele confirmări ale valorii 
incontestabile a școlii muzicale 
românești, primite de Marina 
Krilovici în evoluțiile sale pe marile 
scene ale teatrelor de operă din 
lume – toate sunt elemente care 
să justifice alegerea cărții drept o 
lucrare importantă pentru istoria 
nu doar artistică, ci și socială a țării 
noastre.

Iacob IONIŢĂ
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Pentru cine nu ştie, Valu lui Traian 
are un primar tânăr, un primar a cărui 
principală virtute este dialogul cu 
cetăţenii. În mare parte, primarul 
Florin Mitroi a folosit propunerile 
cetăţenilor la întocmirea proiectelor 
viabile pentru comunitate, îndeosebi 
pentru tinerele familii care s-au hotărât 
să rămână pe lângă casa părintească, 
pentru familiile care au solicitat teren 
pentru a-şi construi o locuinţă. 

Până la sfârşitul acestui an, 
primăria şi Consiliul Local Valu lui 
Traian vor avea destule argumente 
pentru un bilanţ cu multe realizări, un 
bilanţ cu străzi şi trotuare asfaltate, cu 
noi reţele electrice şi cu o grădiniţă 
cu program prelungit. Şase proiecte 
vor fi finalizate până la 31 decembrie 
2019. Alte cinci proiecte au fost 
pregătite şi propuse spre finanţare: 

● Valu lui Traian

Proiecte  Pentru 
modernizarea infrastructurii
Florin Mitroi:  „Am identificat noi oportunităţi 

pentru atragerea investitorilor” 

„Am identificat câteva urgenţe şi le-
am promis cetăţenilor pe care i-am 
invitat la dezbateri că le vom trece 
pe lista cu priorităţi. I-am asigurat că 
le vom promova şi comuna va avea 
o infrastructură care îi va atrage pe 

investitori, dacă socotim că Valu lui 
Traian la doi paşi de Constanţa, iar 
oamenii de afaceri caută terenuri 
cu utilităţi la marginea marilor 
oraşe. Mai mult, Valu lui Traian e 
aproape de autostradă, comuna vine 

în întâmpinarea investitorilor cu 
avantaje şi cu noi proiecte ce vizează 
modernizarea infrastructurii”. 

Şi la începutul anului viitor, la 
Valu lui Traian se vor deschide câteva 
şantiere, unul dintre ele va fi pe strada 
Constanţei, în apropiere de locuinţele 
ANL, acolo se vor executa lucrări de 
modernizare a infrastructurii rutiere; 
pe un alt şantier vor fi reabilitate 
trotuarele, în timp ce în „Zona F”, 
cum e cunoscută de localnici, se va 
îmbunătăţi iluminatul public. 

Florin Mitroi nu face risipă de 
cuvinte şi precizează: „Este nevoie 
de o nouă atitudine în administraţie, 
trebuie să îmbunătăţim capacitatea 
de acţiune a celor care scriu proiecte. 
Noi aşa gândim şi asta facem: 
identificăm noi oportunităţi pentru a 
atrage investitori şi pentru a promova 
proiecte viabile care să fie un punct 
de sprijin pentru mediul de afaceri 
şi pentru tineri, îndeosebi pentru cei 
care vor să se stabilească în comună”. 

Andreea PASCU

Autobuze 
electrice  

cu fonduri 
europene la 
Constanța!

Pagină realizată de Ionela SAUCIUC

Primarul oraşului Techirghiol,  
Iulian Soceanu, a semnat con-
tractul privind „CONCESIUNEA 
SERVICIULUI DE UTILITATE 
PUBLICĂ DE DISTRIBUŢIE 
A GAZELOR NATURALE ÎN 
ORAŞUL TECHIRGHIOL, JUD. 
CONSTANŢA”. 

Serviciul de utilitate publică 
  de distribuţie a gazelor naturale 
reprezintă ansamblul activităţilor 
şi operatiunilor desfăşurate  
 de către concesionar pentru 

sau în legătură cu activitatea de 
distribuţie a gazelor naturale în 
cadrul perimetrului concesiunii, 
inclusiv construcţia, exploatarea, 
dezvoltarea şi reabilitarea sistemelor 
de distribuţie a gazelor naturale şi 
utilizarea acestora.

Durata concesiunii este de 
maximum 49 de ani, începând de 
la data semnării contractului de 
concesiune.

Valoarea totală a contractului 
este 10.325.292 lei fără TVA, şi 
a fost atribuit în urma finalizării 
procedurii de licitaţie publică către 
SC MEGACONSTRUCT SA.

Durata maximă de realizare 
a investiţiei este de 27 luni de la 
data emiterii de către concedent a 
ordinului de începere a lucrărilor. 
În ofertă, concesionarul prezintă 
graficul fizic şi valoric de realizare 
a investiției, cuprinzând etapa I 
de realizare a proiectului tehnic, 
obținerea avizelor și a autorizațiilor 

de construire şi etapa II de execuţie 
a lucrărilor şi punere în funcţiune.

Etapa I de proiectare, obținere 
avize și autorizație de construire 
are alocat maxim 90 de zile 
de la semnarea contractului și 
primirea ordinului de începere al 
serviciului de proiectare. Etapa  
a II-a privind executarea lucrărilor 
are alocate 24 luni de la data 
obținerii autorizației de construire 
și primirea ordinului de începere a 
lucrărilor de execuție.

Reţeaua de gaze va avea la 
nivelul oraşului Techirghiol 41,4 
kilometri. În prima etapă, adică 
până în iarna anului 2020, vor 
fi racordaţi la reţeaua de gaze 
toţi cei care se află în perimetrul 
delimitat de strada Nicolae 
Bălcescu până după Sanatoriul 
Balnear Techirghiol. În cea de-a 
doua etapă, vor fi racordaţi până 
în iarna anului 2021 şi cei din 
cealaltă jumătate a oraşului. 

● techirghiol

S-a semnat contractul pentru 
distribuţia gazelor naturale

Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
a anunțat achiziționarea din 
fonduri europene, prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, a 
51 de autobuze electrice cu lungimea 
de 12 metri, acestea urmând a fi 
predate, etapizat în următoarele luni 
către beneificiarii finali, respective 
municipiile reședință de județ din 
România. Municipiul Constanța 
va beneficia de 20 de noi astfel de 
autobuze electrice, acestea urmând 
să opereze pentru rutele 100, 100 C 
și 43 M. 

Totodatată, în cadrul proiectului 
vor fi achizitionate și stațiile de 
reîncarcare, stații de reîncarcare 
lentă, care vor fi amplasate în 
garajul operatorului de transport 
public și stații de reîncarcare 
rapidă, care vor fi amplasate la 
capetele de linie aferente traseelor 
ce vor fi deservite de autobuzele 
electrice.

Durata de implementare 
a proiectului este de 36 de 
luni, perioadă în care Primăria 
municipiului Constanța trebuie 
să realizeze, din buget propriu, 
infrastructura necesară pentru 
conectarea stațiilor de reîncărcare 
la rețeaua electrică.
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privat. Aveam nevoie de acest acord 
care ne furnizează cele mai bune 
soluții ale specialiștilor pentru a 
dezvolta orașul pe mai multe planuri. 
Schimbăm mentalități și lucrăm după 
proceduri bine stabilite”, a declarat 
Decebal Făgădău.

Constanța este primul oraș  din 
lume care a încheiat un acord de 
asistență tehnică, lucrând direct 
cu Banca Mondială pe trei piloni 
principali:

1. Consolidarea capacităţii 
de planificare şi management 
al investiţiilor, cu accent pe 

sprijinirea îmbunătăţirii proceselor 
de planificare şi implementare a 
proiectelor, îmbunătăţirea gradului 
de sustenabilitate financiară a 
municipalităţii şi elaborarea unui 
program de investiţii multianual;

2. Îmbunătăţirea capacităţii de 
management al activelor municipale şi 
de regenerare urbană, prin identificarea 
unor bunuri neutilizate la adevăratul lor 
potenţial şi care ar putea fi valorificate 
mai bine în vederea susţinerii 
obiectivelor de politici publice pe 
care şi le propune primăria. În plus, 
se acordă sprijin şi pentru adoptarea 
bunelor practici internaţionale pentru 

dezvoltarea urbană a oraşului, 
precum şi pentru abordarea 
activităţilor de reabilitare 
a cartierelor cu arhitectură 
veche.

3. Sporirea gradului 
de competitivitate a zonei 
metropolitane, cu accent 
pe dezvoltarea unui profil 
de competitivitate în Zona 
Metropolitană Constanţa, 
evaluându-se performanța 
comercială a municipiului 
şi capacitatea acestuia de 
a-şi valorifica potenţialul de 
export şi sprijinirea eforturilor 
primăriei de promovare şi 
facilitare a investiţiilor.

„În mod normal Banca 
Mondială lucrează cu 
guvernele. Ceea ce am observat 
însă în țări ca România este 
că există orașe conduse de 
primari foarte dinamici care 
își doresc să găsească rapid 
soluții pentru dezvoltarea 
comunităților, așa cum este 
cazul Constanței. Primarul 
Făgădău și echipa sa cunosc foarte bine 
avantajele pe care le conferă poziția 
privilegiată a acestui oraș și își doresc 
să valorifice cât mai bine potențialul 
extraordinar al acestuia. Ne bucurăm 
că și Banca Mondială contribuie cu 

În cadrul întâlnirii pe care primarul 
Decebal Făgădău a avut-o la București 
cu echipa Băncii Mondiale, doamna 
Tatiana Proskuryakova, Directorul 
de Ţară al Băncii Mondiale pentru 
România şi Ungaria a vorbit despre 
legătura puternică ce s-a creat între 
Constanța și prestigioasa instituţie 
financiară internaţională:

„Am avut această întâlnire pentru 
a discuta despre parteneriatul nostru 
cu orașul dumneavoastră. S-a creat 
o legătură puternică între Banca 
Mondială și Constanța. Pentru noi, 
prioritară este îmbunătățirea calității 
vieții tuturor celor cu care lucrăm. 
Să întâlnim un primar cu o asemenea 
viziune, așa cum este primarul orașului 
Constanța, este o ocazie fantastică 
pentru a discuta despre viitorul acestei 
țări și modul în care putem contribui 
la dezvoltarea comunității. Acordul de 
asistență tehnică decurge foarte bine, 
avem încredere unii în ceilalți. Banca 
Mondială a învățat multe de la echipa 
Primăriei Constanța și sperăm că 
experții noștri au adus un plus acestei 
echipe prin experiența lor. Grație 
acestui parteneriat de succes cu orașul 
Constanța, primul de acest fel, am 
reușit să încheiem acorduri similare și 
în alte orașe din România”.

Banca Mondială, parteneriat de succes 
cu Primăria constanța

La întâlnire a participat și domnul 
Steven Schonberger, Directorul 
Regional pentru Dezvoltare Durabilă 
în Europa și Asia Centrală, economist 
de carieră ce a lucrat în sectoarele 
publice, private și ale societății civile 
pe probleme de dezvoltare agricolă, 
gestionarea resurselor de apă, industrie, 
servicii rurale și de microfinanțare.

„În mod normal Banca Mondială 
lucrează cu guvernele. Ceea ce am 
observat însă în țări ca România este că 
există orașe conduse de primari foarte 
dinamici care își doresc să găsească 
rapid soluții pentru dezvoltarea 
comunităților, așa cum este cazul 
Constanței. Primarul Făgădău și 
echipa sa cunosc foarte bine avantajele 
pe care le conferă poziția privilegiată a 
acestui oraș și își doresc să valorifice 
cât mai bine potențialul extraordinar 
al acestuia. Ne bucurăm că și Banca 
Mondială contribuie cu experiența, 
instrumentele de planificare și soluțiile 
propuse astfel încât cetățenii să devină 
participanți activi la dezvoltarea 
orașului lor. Peste tot în lume, oamenii 

au idei ce pot fi transpuse în realitate 
și sunt multe exemple unde cetățenii, 
alături de primar și autorități, lucrează 
împreună în beneficiul orașului. 
România este binecuvântată cu 
oameni talentați, profesioniști, atât în 
sectorul public, cât și în cel privat”, a 
declarat domnul Steven Schonberger.

Reamintim faptul că primarul 
Decebal Făgădău a semnat, în 2017, 

un acord de asistență tehnică pe 
o perioadă de trei ani, Constanța 
devenind astfel primul oraș din 
lume care lucrează direct cu Banca 
Mondială. Obiectivul acestui 
parteneriat este acela de a transforma 
orașul într-o destinaţie mai atractivă, 
mai competitivă şi mai smart pentru 
investitori şi pentru locuitori.

Iacob IONIŢĂ

Primarul Decebal Făgădău s-a întâlnit cu înalți 
reprezentanți ai Băncii Mondiale

(urmare din pag. 1)

experiența și soluțiile propuse astfel 
încât cetățenii să devină participanți 
activi la dezvoltarea orașului lor”, a 
declarat Directorul Regional pentru 
Dezvoltare Durabilă în Europa și Asia 
Centrală, domnul Steven Schonberger.      
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Vestea s-a răspândit neaşteptat 
de repede şi localnicii vor să afle 
ce şi cum, vor să aibă la îndemână 
cât mai multe informaţii despre 
Centrul pentru Servicii Culturale 
Educaţionale şi Recreative Ion 
Movilă şi Îmbunătăţirea Spaţiilor 
Publice Urbane din Eforie Nord. 
Acesta e titlul proiectului. Scurt 
şi cuprinzător. El este un 
punct de sprijin pentru 
educaţie. E un punct 
de plecare. Noul centru 
îşi propune să vină în 
sprijinul locuitorilor din 
Eforie, el se adresează, 
nu-i aşa? şi turiştilor, mai 
cu seamă că staţiunile 
Eforie Nord şi Eforie Sud 
sunt puncte de atracţie 
pentru turişti; centrul Ion 
Movilă va avea în atenţie 
grupurile vulnerabile, 
are drept ţintă reducerea 
abandonului şcolar, dar şi 
dezvoltarea posibilităţilor 
de petrecere a timpului 
liber, după cum remarca Robert 
Şerban, primarul oraşului Eforie, 
iniţiatorul unor proiecte care 
sprijină oferta educaţională prin 
organizarea în cadrul acestui centru 
a unei biblioteci media. 

Funcţia principală a acestui 
centru, se cuvine să precizăm, 
va fi una cultural-recreativă, aici 
urmând să fie amenajate spaţii 
expoziţionale, spaţii pentru 
petrecerea timpului liber. Proiectul 
îşi propune să aducă un aer 

avea de astă dată la îndemână 
şi utilităţile. 

În satul Moşneni, o 
localitate unde reţeaua şcolară 
a fost îmbunătăţită, se vor 
înregistra dotări de ultimă 
oră; se va continua campania 
de asfaltare pe o distanţă de 
16 kilometri. Să reţinem o 
precizare făcută de Mugur 
Mitrana: „până la sfârşitul 
lunii noiembrie finalizăm 
lucrările aici şi trecem la 
Dulceşti, unde vom asfalta 
toate străzile. Pot spune şi 
aşa: e o asfaltare integrală la 
Dulceşti”. Un alt proiect de 
pe lista de priorităţi este cel 

● Comuna 23 AUGUST 

Mugur Mitrana: „Se dezvoltă infraStructura 
                                   în Satele dulceşti şi Moşneni”

ce vizează canalizarea – un 
proiect cu RAJA Constanţa, 
o regie al cărei prestigiu la 
nivel naţional este remarcabil 
– e vorba de o investiţie de 10 
milioane de euro. 

În final, să inserăm 
încă o informaţie de ultimă 
oră, una de mare interes, 
atât pentru localnici, cât şi 
pentru turişti. Drumul de la 
margine, cel din apropierea 
pieţei agroalimentare – utilă 
producătorilor locali – drum ce 
duce spre zona turistică (spre 
mare şi spre staţiunea Olimp) 
va fi asfaltat.

Irina OANCEA

(urmare din pag. 1)

● Robert Şerban, primarul oraşului Eforie: 

● Centrul pentru servicii culturale educaţionale şi recreative  
ION MOVILĂ şi îmbunătăţirea spaţiilor tehnice şi urbane

„Proiectul care va creşte 
atractivitatea staţiunii”

proaspăt în zona culturală. Centrul 
Ion Movilă va fi amplasat în Aleea 
Dorobanţilor din Eforie Nord. Până 
şi amplasamentul a fost gândit 
astfel încât centrul amintit să aibă 
deschiderea către oraş; în preajma 
lui vor fi amenajate o parcare şi o 
piaţetă cu zone de odihnă şi spaţii 
verzi. 

Valoarea investiţiei este de 
5.000.000 euro; durata execuţiei: 
24 de luni. Aşadar, Aleea 
Dorobanţilor va deveni într-o 

bună zi un loc de întâlnire pentru 
tineri, unii îşi vor petrece timpul 
liber aici şi vor avea ce povesti 
despre iniţiativele care vor fi 
organizate în sălile ce vor găzdui 
expoziţii şi spectacole, întâlniri 
cu personalităţi culturale; alţii 
vor cutreiera promenada din zonă 
şi se vor relaxa; să mai inserăm 
un amănunt: se va moderniza 
infrastructura rutieră din zonă. 

Proiectul, fapt remarcabil, va 
contribui la creşterea atractivităţii 

staţiunii Eforie. Mai mult, 
în zonă se vor îmbunătăţi 
condiţiile de circulaţie 
auto şi pietonale; se 
intenţionează să fie 
amenajate în preajmă 
două terenuri de tenis, 
iar câteva străzi vor fi 
reabilitate, e vorba de 
Republicii şi Paltinului, 
Teiului şi Mesteacănului, 
Salcâmului şi Castanului, 
Platanului şi Dorobanţilor. 

Câteva informaţii utile 
pentru cititorii care vor 
alege să ajungă în Aleea 
Dorobanţilor: centrul 

Ion Movilă va avea la parter 
standuri cu pliante şi publicaţii, 
spaţii pentru informaţii, un filtru 
sanitar şi vestiare, dar şi o piscină, 
o zonă administrativă şi spaţiu 
de depozitare; la etajul unu se 
vor organiza zone de studiu şi 
workshop, o bibliotecă virtuală şi 
sală de proiecţii documentare şi 
filme, o sală pentru un cerc literar 
şi pentru un atelier de pictură; la 
etajul doi: zonă pentru fitness.

Andreea PASCU
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La Cumpăna, o 
localitate cu mai bine 
de 7.000 de gospodării 
şi cu o populaţie care se 
apropie de 18.000, situată 
la marginea Constanţei, 
locuitorii se simt orăşeni. E 
adevărat că satul european 
de azi se deosebeşte 
de satul de odinioară: 
locuitorii comunei au 
devenit peste noapte 
nerăbdători şi grăbiţi să 
aibă la îndemână utilităţi 
la standarde europene. Nu 
facem aici un bilanţ, dar la 
Cumpăna aceste standarde 
nu lipsesc, altele, în schimb 
,sunt pe cale să fie puse la 
dispoziţia cetăţenilor după 
ce vor fi implementate proiectele 
aflate în derulare, nouă la număr. 
Pentru că veni vorba de investiţii şi 
de aşteptări, vă punem la dispoziţie 
câteva detalii despre proiectele unei 
localităţi unde primăria şi Consiliul 
Local nu au bătut pasul pe loc, 
dimpotrivă. La mijlocul lunii august, 
după cum precizează Mariana Gâju, 
primarul comunei, a fost semnat 
documentul pentru începerea 

lucrărilor la noile locuinţe ANL de 
pe strada Vasile Pârvan. Spunem 
noile locuinţe, pentru că la Cumpăna 
au mai fost construite locuinţe ANL 
pentru tinerele familii şi pentru 
tinerii care au domiciliul în comună. 
De astă dată se vor construi încă 64. 

O amplă campanie de pietruire şi 
asfaltare se află în plină desfăşurare. 
În ziua când se va face bilanţul 
acestei campanii şi se va trage linie, 

vom descoperi că 48 de străzi au 
fost reabilitate şi modernizate. Mai 
nou, la Cumpăna se lucrează la 
amenajarea trotuarelor, iar prima pe 
listă este strada Constanţei; mai bine 
de 10 km de canalizare şi alţi câţiva 
de alimentare cu apă în cartierele 
noi sunt în atenţia primăriei; 
Centrul pentru tineret, un proiect 
sprijinit de Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona Mtropolitană 

● Cumpăna

ProiECtElE ProMovEază 
SPiritul goSPodărESC

Constanţa a devenit o prioritate, 
el urmând să fie finalizat până în 
primăvara lui 2020. Va fi, precizează 
primarul, bijuteria comunei, va 
avea un amfiteatru insolit, tinerii 
din comună vor beneficia de spaţii 
corespunzătoare şi de un cadru 

adecvat pentru recreere şi 
pentru distracţie maximă, 
vor avea la îndemână 
programe pentru pregătire 
şi instruire; inserăm aici 
o informaţie care trebuie 
să ajungă în mare grabă la 
gospodarii comunei: se va 
extinde reţeaua de camere 
de luat vederi. 

Cumpăna e o comună 
cunoscută, e un loc 
prietenos, destui constănţeni 
văd în ea o ispită şi de aceea 
caută să aibă un teren şi 
o locuinţă aici. Canalul 
Dunăre Marea Neagră trece 
pe lângă ea, autostrada trece 
şi ea pe sub fereastra caselor. 

La doi paşi de 
municipiul Constanţa se află comuna 
Cumpăna, o localitate cu o mare 
deschidere către nou şi către tinerii 
specialişti, către tinerii pregătiţi 
să dezvolte reţeaua prestărilor de 
servicii atât de utile unei comunităţi 
care se uită în urmă cu mândrie şi 
care, spre deosebire de alte localităţi 
din mediul rural, merge înainte fără 
nicio ezitare. 

Andreea PASCU

Cea de-a noua ediție a campaniei 
Curățăm Constanța Noastră a atras, 
în doar câteva zile, sute de oameni. 
Ca de obicei, cei mai harnici și mai 
implicați au fost copiii. 

Până acum au participat la 
curățenia de toamnă: Grădinița 
cu Program Prelungit „Zubeyde 
Hanim”, Școala Gimnazială, Nr.29 
„Mihai Viteazul”, Grădinița cu 
Program Prelungit „Căsuța de turtă 

dulce”, Liceul economic „Virgil 
Madgearu”, Școala Gimnazială 
nr. 24 „Ion Jalea”, Grădinița cu 
Program Prelungit „Mugurel”. 

Și asociațiile de proprietari din 
municipiu se luptă să aibă cea mai 
frumoasă grădină. Până acum, au 
igienizat zonele în care locuiesc 
peste 20 de asociații de proprietari: 
Bl.Z1, U5, U2, 598, 540, 69, L9, BL 
M, U, T1, T2, 465, FZ 23, FZ 20-21, 

DG A1+A2, 245, 397, 83,63, BL. 
V6, 449, 46, 72, 567, FZ 21, X1A, 
X1B, LB. 6, BL.1D, Speranța, 84, 
48, 275. 

Campania inițiată de Primăria 
Municipiului Constanța se 
adresează tuturor constănțenilor: 
elevi, studenți, firme private, 
pensionari, sportivi sau organizații 
neguvernamentale. Doar împreună 
putem face Constanța mai frumoasă!

Campania „Curățăm Constanța Noastră”
Oricine dorește să se implice 

în acțiunile de igienizare este 
încurajat să se înscrie pe site-ul 
www.curatamconstantanoastra.
ro  și să aleagă una dintre zonele 
de acțiune din calendarul propus. 
Orice contribuţie este binevenită 
şi apreciată. Toți voluntarii care 
se vor alătura campaniei vor primi 
echipamentele necesare pentru buna 
desfășurare a activității.

În paralel cu aceste 
acțiuni, se desfășoară 
campania „Constanța 
colectează selectiv“ 
prin care Primăria 
Municipiului Constanța 
invită constănțenii să 
conștientizeze obligațiile 
pe care le avem cu toții 
pentru păstrarea unui 
mediu curat și sănătos.

Schimbarea începe 
cu noi! Trebuie să facem 
și să păstrăm curățenia 
dacă vrem să avem un 
oraș curat. 

Ioniţă IACOB

http://www.curatamconstantanoastra.ro
http://www.curatamconstantanoastra.ro
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Primăria Municipiului 
Constanța a fost prezentă și anul 
acesta  la Expo Real München, cea  
mai mare expoziție europeană 
pentru proiecte imobiliare și 
investiții la nivel internațional.  

Alături de Compania Națională 
Administrația Porturilor Maritime 
S.A. Constanța, la  standul comun 
oraș-port, cele două instituții au 
prezentat potențialilor investitori 
un concept unitar în ceea ce 
privește profilul competitiv 
al municipiului Constanța. 
Oportunitățile  de investiții din 
orașul nostru le-au fost prezentate 
celor interesați, în urma 
rezultatelor studiilor realizate de 
experții Băncii Mondiale în baza 
acordului de Asistență Tehnică 
încheiat în anul 2017. 

Prin participarea la această 
expoziție, care a reunit peste 
2.000 de companii și instituții 
din toată Europa, Constanța a 
intrat astfel în contact direct cu 
potențialii  investitori interesați 
în dezvoltarea unor proiecte de 
succes.  Cea de-a 21 ediție a Expo 
Real de la Munchen, Germania, 
s-a desfășurat în perioada 7-9 
octombrie și a reunit expozanți 
din mediul public și privat 
din întreaga Europă. Standul 
României a fost organizat de 
Camera de Comerț și Industrie 
Româno- Germană.

Andreea PASCU

Expoziţie europeană la Expo Real München

„Mergi pe 
jos! E simplu 
și sănătos!”

Competiția „Mergi pe jos! E 
simplu și sănătos!”, acțiune în 
cadrul campaniei de promovare 
a mobilității pietonale în 
Constanța, inițiată de Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară „Zona 
Metropolitană Constanța” în cadrul 
proiectului CIVITAS „PORTIS (PORT-
Cities: Innovation for Sustainability) 
– Dezvoltare durabilă prin inovare”, 
și-a răsplătit câștigătorii ediției 
desfășurate în luna septembrie.

Premiul pentru cea mai mare 
distanță parcursă pietonal în cursul 
lunii septembrie i-a revenit doamnei 
Raluca Buzoianu, iar premiul pentru 
cele mai multe deplasări pietonale 
de minim 500 m a fost acordat 
domnului George Munteanu. De 
asemenea, premiul special oferit 
de Decathlon România pentru 
familia/grupul de prieteni care a 
acumulat cei mai mulți kilometri 
parcurși pietonal în zona centrală 
a Constanței, i-a revenit familiei 
Munteanu.

Pe lângă diplomele de participare 
și celelalte articole promoționale 
oferite, câștigătorii au primit din 
partea organizatorilor și vouchere la 
magazinul Decathlon, cu o valoare 
de 600 de lei pentru fiecare premiu.

„Această competiție, intitulată 
sugestiv „Mergi pe jos! E simplu 
și sănătos!”, inițiată în cadrul 
proiectului PORTIS, ajunsă iată la 
cea de-a treia lună de desfășurare, 
considerăm că și-a atins scopul, 
acela de a încuraja deplasarea 
pietonală, cel puțin pentru 
parcurgerea distanțelor scurte, 
în detrimentul autoturismului 
personal. La campania inițiată de 
noi, s-au alăturat în ultimele luni sute 
de cetățeni dornici să demonstreze 
și celorlalți constănțeni că mersul 
pe jos reprezintă o alternativă reală, 
sănătoasă, simplă și accesibilă 
tuturor pentru deplasarea în oraș. 
Sperăm că acest exemplu, a celor 
care au participat în aceste luni la 
concursul „Mergi pe jos! E simplu 
și sănătos!” să fie preluat și de alți 
cetățeni, iar în final fiecare dintre 
noi să conștientizăm că deplasarea 
intensivă cu autoturismul personal 
este păguboasă atât pentru 
sănătatea și bugetul personal, 
dar și pentru mediul înconjurător, 
generând poluare, congestie 
în trafic, accidente”, a declarat 
doamna Ani Merlă coordonator 
local al proitectului CIVITAS PORTIS.

Cristina DOROIMAN

Asoc ia ț ia  de  Dezvo l tare 
In tercomuni tară  „Zona 
Metropolitană Constanța”, alături 
de partenerul său, Institutul Pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane, au 
organizat în data de 15 octombrie 
2019, la Universitatea Ovidius 
din Constanța, un eveniment 

Proiect cu finanțare europeană pentru 
stagii de practică în vederea integrării 

studenților pe piața muncii
privind selectarea și înregistrarea 
studenților Facultății de Drept și 
Științe Administrative în grupul 
țintă al proiectului „Stagiul 
de practică – primul pas spre 
angajare” – ID 109119, cofinanțat 
din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital 

Uman 2014-
2020.

P r o i e c t u l 
are ca obiectiv 
g e n e r a l 
c r e ș t e r e a 
șanselor de 
angajare a 
absolvenților 
Facultăților de 
Drept și Științe 
Administrative 
din județul 
Constanța, prin 
desfășurarea 

de măsuri active și inovative care 
să le sporească acestora gradul de 
informare și capacitatea de adaptare 
la cerințele pieței forței de muncă, 
în corelare cu nevoile specifice ale 
diverșilor angajatori.

În cadrul proiectului, minim 300 
de studenți ai Facultăților de 
Drept și Științe Administrative din 
județul Constanța vor beneficia de 
posibilitatea efectuării unor stagii 
de practică la posibili angajatori, 
precum și de programe dedicate de 
informare, consiliere și orientare 
profesională.

Perioada de implementare a 
proiectului este de 24 luni, acesta 
fiind finanțat prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-
2020, Axa Prioritară 6 Educație și 
competențe, Obiectivul compozit 
O.S. 6.13 și O.S. 6.14.

Ioniţă IACOB
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Sfârşit de toamnă Orizontal: 1) Autoarea poemului toamnă (Magda) – A publicat piesa „Pentru o seară de toamnă” 
(Ștefan) 2) Pictor rus căruia îi aparţin pânzele „Octombrie” şi „Zi cenuşie” (Valentin) – A compus 
melodia „Romanţă de toamnă” (Elly) 3) A realizat picturile „După culesul viei” şi „Toamnă” (Teodor) 
– Zgomotul ploii – Cozi de struguri 4) Odaie – Scriitor român (1887-1965) autorul volumului „Flori 
de câmp” (Ioan) 5) Copil (reg) – Pânzele „Toamnă” şi „Foi de toamnă” aparţin acestui pictor român 
(Arthur) 6) Sus pe cal – A compus „Cântecul păsărilor călătoare” (George) 7) Etcetera (abr.) – Plantă 
decorativă – Arie goală 8) Apa oltenilor – Îi aparţine fabula „Copacul şi dovleacul” (Anton) 9) A semnat 
volumul de poezii „Culorile toamnei (Mihai) – Trecută în catalog 10) Suprafeţe cu multe ramuri 11) 
Băutură din suc de fructe (pl.) – La ieşirea din grădină! 

Vertical: 1) A publicat poemele „Vine toamna” şi „Cântec de toamnă” (Emil) – A compus şlagărul 
„Două rândunici” (Radu) 2) Lucrări agricole de toamnă – Epoci 3) Autorul volumului literar „Păsări 
călătoare” (Horia) – În formă de con 4) Grup de 9 note (pl.) – Liviu Ivan 5) Coadă de morcov! – Pictată 
toamna în pastelul aurii şi arămii 6) Compozitor francez, autorul creaţiei muzicale „Jocuri de apă” 
(Maurice) – Căruţă 7) Radu Adam – Fabulist antic, autorul fabulei „Vulpea şi strugurii” – Urme de 
poame 8) Autorul nemuritoarelor „Rapsodii de toamnă” (George) 9) Ion Minulescu – Pictor olandez 
– Apariţii pe cerul toamnei 10) Strâng roadele toamnei – Cartea „Neuitatele vacanţe (Costache) 11) 
Dobitoace – Astfel 

Dicţionar: NAT, DOW

Primăria Municipiului Constanța 
investește în educație.

Vă prezentăm astăzi Grădinița 
cu Program Prelungit nr. 6, situată 
pe strada Mălinului, unde primarul 
Decebal Făgădău a alocat fonduri de 
la bugetul local pentru instalarea unui 

pentru îmbunătățirea condițiilor din 
unitatea de învățământ preșcolar, iar 
rezultatele se văd deja. 

„Este o creștere substanțială 
a imaginii grădiniței, părinții sunt 
deosebit de încântați. Dacă ar fi 
să ne referim la un feed-back din 

Investiþii la GRÃDINIÞA Nr. 6 din Constanþa

sistem de supraveghere video, pentru 
hidroizolația exterioară a clădirii, 
pentru amenajarea unei spălătorii 
proprii, dar și pentru reparații la 
instalația electrică și sanitară. 

Aproximativ 300 de mii de lei 
au fost investiți în ultimii doi ani 

perspectiva solicitărilor la înscriere, 
putem să vă spunem că stăm foarte 
bine”, a declarat Elena Enache, 
directorul Grădiniței nr. 6.

Primăria Municipiului Constanța 
continuă investițiile și la alte unități 
de învățământ din oraș.

Amalia DRĂNICEANU

Primăria Municipiului Constanța 
le-a oferit seniorilor orașului o seară 
de neuitat, în compania îndrăgiților 
Fuego, Raul, Stela Enache și Ștefania 
Rareș.

Concertul a strâns în sala Casei 
de Cultură sute de vârstnici care s-au 
bucurat, timp de aproape două ore și 
jumătate, de un spectacol pe cinste.

Pensionarii au fredonat împreună 
cu artiștii melodiile lor preferate și au 
aplaudat minute în șir.

Prezent la eveniment, vice-
primarul municipiului Constanța, 
domnul Costin Răsăuțeanu le-a oferit 
buchete de flori artistelor Stela Enache 
și Ștefania Rareș. 

 „A fost foarte frumos, Raul, Fuego 
și doamna Stela.  Ne-a plăcut mult de 
tot”. „Îi mulțumim domnului primar 
că are grijă și de noi pensionarii”, au 

SPECTACOL PENTRU PENSIONARI
declarat cei prezenți la spectacol. 

„Mulțumim Primăriei pentru 
că ne-a invitat.  Iubesc Constanța, 
sunteți formidabili”, a declarat 
îndrăgitul artist Fuego, la finalul 
spectacolului organizat de Primăria 
Municipiului Constanța cu ocazia Zilei  

Internaționale a Persoanelor Vârstnice.
Ziua Internațională a Persoanelor 

Vârstnice este sărbătorită în fiecare 
an, în data de 1 octombrie, potrivit 
hotărârii Organizaţiei Naţiunilor 
Unite din februarie 1991.

Ioniţă IACOB
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