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FESTIVALUL IERNII

Țara Piticilor din Parcul 
Tăbăcărie a devenit și în acest an 
locul de întâlnire al tuturor copiilor. 
Festivalul Iernii 2019 și-a deschis 
porțile pe 6 decembrie. 

Timp de mai bine de o lună, până (continuare în pag. 2)
Ani MERLĂ

● detalii în pag. 8

●  TUZLA

DISPENSARUL 
POLICLINIC

● Un proiect în derulare: 

Taner Reşit, 
un primar cu iniţiativă

pe 12 ianuarie 2020, prichindeii 
se vor întâlni cu personajele lor 
preferate, vor asculta povești la 
Căsuța cu basme românești, vor 

Constanţa, Excelenţă în Educaţie

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
vă urăm un Crăciun Fericit şi un 

An Nou cu sănătate, bucurii şi 
multe realizări

La mulţi ani!

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ

ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA

DIN SUMAR

Municipiul Constanța, prin primarul Decebal Făgădău, a primit în cadrul Galei 
Asociației Municipiilor din România, premiul pentru Excelența în Educație, alături 
de Focșani, Lugoj, Vatra Dornei și primăria Sector 2 din București. 

Gala AMR, aflată anul acesta la a III-a ediţie, se desfăşoară sub înaltul patronaj 
al Preşedintelui României.

Municipiul Constanța a primit și în 2018 premiul pentru excelență în promovarea 
culturală, turistică și sportivă, în cadrul aceluiași eveniment de prestigiu.

Gala AMR premiază excelența în diverse domenii importante pentru 
administrația publică locală: Educație, Sănătate și Asistență socială, Transport 
public și mobilitate, Protecția mediului și gestionarea eficientă a deșeurilor, 
Regenerarea  urbană a spațiilor publice,  Promovarea culturală, turistică și sportivă, 
Eficiență energetică, Digitalizare/Smart City, Guvernarea locală participativă și 
Promovarea și susținerea antreprenoriatului. Andreea PASCU

● ELEVII ŞCOLII GIMNAZIALE 
„GEORGE COŞBUC” 

INVITAŢII LUI MIRONOV

● Comuna 23 AUGUST 

● pag. 5

Gaze naturale 
la Corbu  
şi Vadu

● Corbu

● pag. 4
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FOTOGRAFII ISTORIEIDe curând, a avut loc un 
concurs inedit lansat de Primăria 
Municipiului Constanța! 

Orice pasionat de fotografie 
a fost invitat să posteze poza pe 
pagina de facebook a Primăriei 
Municipiului Constanța, la 
secțiunea dedicată acestui 
concurs, iar clasamentul s-a 
făcut în funcție de numărul de 
like-uri. Așadar, concurenții s-au 
lăsat purtați de imaginație pe 
străzile cu parfum de istorie din 
centrul vechi și au surprins cele 
mai frumoase fotografii. Cele 12 
fotografii din care va fi realizat 
un calendar online pentru anul 
2020 au fost selectate în funcție 
de numărul de aprecieri!

Fotografiile postate trebuiau 

desemnate fotografiile ce 
ilustrează elemente cu detalii 
arhitecturale ale clădirilor din 
centrul vechi, în baza numărului 
de aprecieri primite.
●  Adrian Teja „Religion” – 

64 like-uri;
●  Stelian Beciu „Sinagoga 

Live” – 64 like-uri;
●  Bianca Mihail „Cazino 

Constanța” – 51 like-uri;
●  C Mozen Mozen „Cupola” 

– 30 like-uri;
●  Alin Panaite „Ovidiu” – 

26 like-uri;
●  Ecaterina Stancu „Casa 

de Piatră” – 24 like-uri;
●  Andreea Miclăuș „Hotel 

Constanța mulțumește tuturor 
participanților care au postat pe 
pagina de Facebook a instituției 
aproape 300 de fotografii ce 
surprind clădiri istorice din Zona 
Peninsulară. 

Fotografiile câștigătoare 
vor putea fi admirate într-un 
calendar on-line pentru anul 
2020, în care vor fi punctate toate 
evenimentele importante pe 
care orașul nostru le desfășoară 

(urmare din pag. 1)

FESTIVALUL IERNII
învăța să confecționeze coșulete, 
globuri sau păpuși la Atelierul de 
artă și meșteșug, vor trăi clipe 
magice la Atelierul de Magie, 
iar Țara Piticilor din Parcul 
Tăbăcărie va deveni și în acest 
an locul de întâlnire al tuturor 
copiilor.  

Se vor juca la căsuţa lui Moş 
Crăciun,  vor învăța colinde și, 
bineînțeles, îl vor întâlni pe Moș 
  Crăciun care a venit la Constanța 

special pentru ei pe data de 8 
decembrie.

Căsuța cu basme românești a 
fost o noutate a Festivalului Iernii. 
Pentru prima dată, lumea fantastică 
a basmelor nemuritoare românești a 
prins viață în Țara Piticilor. Gazdele 
acestui eveniment au fost Ileana 
Cosânzeana și Făt Frumos care i-au 
invitat pe Harap Alb, Gerilă sau pe 
Prâslea cel Voinic, dar și personaje 
din literatura universală – Elsa, Olaf, 
Albă ca Zăpada sau Harry Potter.  

Iar surprizele nu s-au oprit 
aici. Copiii, părinții și bunicii 
s-au bucurat de piese de teatru, 
spectacole și concerte de colinde. 
Decorurile spectaculoase, miile de 
beculețe și zecile de personaje de 
poveste pe care le-au întâlnit la tot 
pasul i-au încântat, cu siguranță, pe 
cei prezenți. 

Evenimentul a debutat, așa cum 
ne-am obișnuit, cu un fascinant foc 
de artificii și tot atunci s-au aprins 
și beculețele în bradul de Crăciun 
care a dominat Țara Piticilor.    

Manifestările nu se vor opri 
nici chiar în ziua de Crăciun. În 
data de 25 decembrie vor avea loc 

spectacole, concerte de colinde 
sau întâlniri cu personajele de 
poveste. 

Pentru ca spiridușii moșului 
să poată amenaja în condiții de 
siguranță spațiul în care se va 
desfășura Festivalul Iernii 2019, 
Țara Piticilor s-a închis pentru 
public începând cu data de 
21.11.2019. 

Festivalul Iernii 2019 este 
un proiect de interes general 
finanţat de Primăria Municipiului 
Constanţa și realizat de Asociaţia 
Culturală pentru Tineret şi Copii 
Art Theatre. Valoarea contractului 
este de 700.000 lei.

să aibă o rezoluție de minimum 
6 MB.

Concursul „Fotografii 
Istoriei” s-a încheiat!

12 fotografii minunate postate 
pe pagina de Facebook a Primăriei 
Municipiului Constanța în 
cadrul evenimentului „Concurs-
Fotografii Istoriei” vor alcătui 
un calendar online pentru anul 
2020.

Câștigătoare au fost 

Intim” – 23 like-uri;
●  Subay Regep „Moscheea 

Carol” – 19 like-uri;
●  Palanca Bogdan „Casa cu 

Lei” – 19 like-uri;
●  Cătălin Schipor „Casa 

Alleon” – 14 like-uri;
●  Virgil Dragomir „Hotel 

Intim” – 14 like-uri;
●  Marian NKT „Cazino” – 

14 like-uri.
Primăria Municipiului 

în cadrul proiectului european 
ALT/BAU – Transfer Networks 
Alternative Building Activation 
Units”, program care urmărește 
identificarea unor soluții pentru 
salvarea clădirilor de patrimoniu 
degradate din centrul vechi, iar 
toate celelelalte vor fi promovate 
în continuare pe paginile  de 
Facebook și Instagram ale 
Primăriei Constanța.

Andreea PASCU
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Mai mulți copii din centrele de 
plasament constănțene au simțit și în 
această perioadă dragostea bunicilor. 
Totul s-a petrecut în cadrul proiectului 
„Bunicii și nepoții”, inițiat de Primăria 
Municipiului Constanța, prin Direcția 
Generală de Asistență Socială. 

Începând din luna august, 
săptămânal, bunicii de la Căminul 
pentru persoane vârstnice Constanța 
împreună cu copiii de la centrele 
de plasament se întâlnesc și petrec 
împreună câteva ore pline de zâmbete 
și bucurie. 

Au mers la circ, au făcut tablouri 
de toamnă, felicitări, brățări, au luat 
lecții de pictură, s-au jucat și au dansat. 

Au fost cu toții la cinema, la filmul 
„Yeti, omul zăpezilor”, iar bunicuții au 
fost foarte încântați vizionând pentru 
prima dată un film 3D.

Pentru că proiectul se bucură 
de succes, iar micuții și bunicii sunt 
fericiți împreună, numărul de copii va 

● Un proiect de succes
Bunici şi nepoţi!

Cantina Colegiului Naţional 
Pedagogic „Constantin 
Brătescu” din Constanţa a 
fost complet renovată, după 
ce, în primăvara acestui an, 
un incendiu a produs pagube 
însemnate acestei clădiri.

Primăria Municipiului 
Constanţa a investit peste 
200.000 de lei în lucrări de 
reparaţii, în sisteme de detectare, 
semnalizare şi avertizare a 

● La Colegiul Naţional Pedagogic
Cantina a fost renovată

incendiului, precum şi în 
refacerea instalaţiei electrice.

Cantina modernă, cu 
un design interior plăcut şi 
primitor, produce zilnic mâncare 
sănătoasă, într-un mediu ce ţine 
cont de cele mai înalte standarde 
de igienă. Zilnic, cel puţin 200 
de preşcolari, elevi şi profesori îi 
trec pragul pentru a se bucura de 
o masă caldă.

Iacob IONIŢĂ

crește în perioada următoare. 
Mulțumită doamnei profesor Elena 

Rușa, de la școala de dans „It’s What 
I Love”, au învățat 
cu toții noi mișcări 
de dans și au dansat 
împreună câteva ore 
bune. 

Cursurile de dans 
ajută considerabil 
la îmbunătățirea 
creativității și 
promovează, totodată, 
importanța muncii 
în echipă. Cel mai 
important însă este că 
cei mici petrec clipe 
minunate împreună cu 
noii lor bunici. 

Aceste activități 

urmăresc, în special, înlăturarea 
senzației de singurătate și abandon 
atât pentru vârstnici cât și pentru 

întâlnirii din cadrul proiectului social 
„Bunicii și nepoții”, derulat la inițiativa 
Primăriei Municipiului Constanța, prin 
Direcția Generală de Asistență Socială 
Constanța. Ieri, 13 copii din centrele 
de plasament și 17 seniori de la 
Căminul pentru Persoane Vârstnice au 

redescoperit bucuria clipelor 
petrecute împreună.

Bunicii și nepoții au 
participat la jocuri interactive, 
au povestit iar micuții au 
confecționat felicitări pe 
care le-au dăruit persoanelor 
vârstnice. Mărturie stau 
mesajele pline de iubire 
adresate bunicilor, ceea ce 
arată o legătură emoțională 
din ce în ce mai puternică.

Proiectul social „Bunicii 
și nepoții” este implementat 
în colaborare cu Direcția 
Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 

Constanța săptămânal și are ca 
scop înlăturarea sentimentelor de 
singurătate și abandon atât pentru 
vârstnici dar și pentru copiii din 
centrele de plasament.

Ionela SAUCIUC

Veşti bune pentru constănţeni: 
Piaţa agroalimentară Pescăruş din 
Faleză Nord (fosta Piaţă Filipescu), 
administrată de Regia Autonomă 
„Exploatarea Domeniului Public 
şi Privat” (RAEDPP) Constanţa va 
intra într-un proces de modernizare. 
Zilele trecute a fost delimitat 
perimetrul pieţei, îngrădindu-
se astfel accesul autoturismelor, 
pentru că în ultima vreme, tot mai 
mulţi conducători auto îşi parcau 
maşinile pe platoul pieţei.

„Au existat zvonuri potrivit 
cărora a fost îngrădit spaţiul pentru 
a se ridica un bloc de locuinţe. 
Asigurăm locuitorii municipiului 
că acest lucru nu este adevărat. 
Dorim să modernizăm piaţa în aşa 

Piaţa agroalimentară 
Pescăruş va fi 
modernizată

fel încât atât producătorii, cât şi cei 
care îşi vor face cumpărăturile să se 
bucure de cele mai bune condiţii”, 
a precizat directorul general al 
RAEDPP, Florin Gheorghe.

Lucrările vor consta în 
renovarea clădirii în care 
funcţionează magazinele, precum 
şi a spaţiilor în care comercianţii îşi 
expun marfa pe tarabe. Totodată, 
pavajul de pe platoul din faţa 
pieţei va fi refăcut cu piatră cubică. 
Platoul se va transforma în spaţiu 
de recreere: va fi montat mobilier 
urban nou: bănci, ghivece de flori, 
coşuri de gunoi. De asemenea, va 
fi amenajat un loc de joacă pentru 
copii.

Ionela SAUCIUC

copiii din centrele de plasament și 
stimularea participării seniorilor și a 
celor mici la viața socială. 
„Vă doresc multă sănătate și iubire” 
– este mesajul „de suflet” adresat de 
Bogdan bunicuțului Victor, în timpul 

O poveste de viață impre-
sionantă vine de la CT BUS, fosta 
RATC.

Doi soți, colegi de muncă, 
mărturie a schimbărilor prin care 
a trecut transportul în comun 
din orașul nostru, ne povestesc 
despre anii petrecuți în slujba 
constănțenilor. Totul a pornit de 
la o fotografie de acum 33 de ani, 
refăcută astăzi, în același loc, cu 
aceiași oameni, la mijlocul de 
transport 43. Atunci troleibuz, 
acum modernul autobuz Isuzu.

Faceți cunoștință cu Nely și 
Gheorghe Pungoi, doi constănțeni 
cu o viață întreagă petrecută la 
Societatea de Transport în Comun. 
Mărturie a schimbărilor prin care 
a trecut regia, de la IJTL în 1986, 
la ITC în 1989, RATC, ÎN 1983 și 
actuala CT BUS. 

S-au cunoscut la serviciu, 

la începutul anilor 80. Aici s-au 
căsătorit și și-au întemeiat o familie. 
O poveste impresionantă de viață 
care începe de la o fotografie ce 
imortalizează momentul în care 
cei doi, împreună cu un alt coleg, 
pozează lângă un troleibuz 43, 
în curtea societății. La 33 de ani 
distanță, cei trei colegi, doi dintre 
ei ieșiți deja la pensie, se grupează 
în același loc, în fața unui mijloc de 
transport modern care circulă astăzi 
pe străzile orașului nostru. Un 
moment unic pentru soții Pungoi 
care povestesc cu nostalgie despre 
anii petrecuți în transportul public 
de persoane.

Cu ochii în lacrimi cei doi soți 
spun că și-ar dori să dea timpul înapoi. 
Anii de muncă le-au adus multe 
bucurii și împliniri. Doamna Nely a 
lucrat timp de 3 decenii ca dispecer 
la cap de linie 43 iar soțul, după ce 

a renunțat la postul 
de șofer din cauza 
unor probleme de 
sănătate, este acum 
șef de coloană pe 
linia 43. Anii au 
trecut, oamenii s-au 
schimbat, transpor-
tul în comun s-a 
modernizat, iar ei, 
soții Pungoi sunt 
martorii acestor etape.

Irina OANCEA

Poveşti de viaţă
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Școala Gimnazială „George 
Coșbuc” din comuna 23 August a 
inițiat, în ultimii ani, câteva proiecte 
educaționale care au avut ecou, ele 
fiind apreciate atât de comunitate, 
de părinți, de autoritățile locale, cât 
și de invitați. Avem la îndemână un 
exemplu: Anca Dragomir, inspector 
general adjunct la Inspectoratul 
Școlar Județean Constanța, are 
cuvinte de laudă pentru colectivul 
de cadre didactice de la școala 
din 23 August, remarcând spiritul 
de inițiativă și perseverența 
profesoarei Magda Iacob Baciu, 
un dascăl care cultivă cu multă 
stăruință propunerile colegilor și 
ale părinților. 

După Digitaliada, un proiect 
care a stârnit un interes major în 
comunitate, școala din 23 August 
îi stimulează acum pe pasionații de 
tehnică, pe elevii care frecventează 
cercul științelor aplicate venind 
cu o inițiativă care ar putea fi un 
exemplu şi pentru alte unități de 
învățământ din mediul rural, e 

● Comuna 23 AUGUST 
● ELEVII ŞCOLII GIMNAZIALE „GEORGE COŞBUC” 

INVITAŢII LUI MIRONOVvorba de excursiile ce vizează 
instruirea copiilor: „Căutăm să 
le îndreptăm pașii și ideile către 
ştiințele aplicate, spune Magda 
Iacob Baciu, directorul acestei 
școli. Îi încurajăm pe elevi să se 
apropie de noile descoperiri din 
domeniul tehnicii. Mai nou, am 
făcut o incursiune în lumea SF și am 
participat la Festivalul Sei Fi Peh, 
la București, eveniment organizat 
de profesorul Alexandru Mironov, 
nume cunoscut pasionaților de 
tehnică, și de redacția revistei 
„Ştiință și Tehnică”. Copiii au fost 
încântați să lucreze cu Profesorul 
Trăznit, pe care-l urmăresc pe 
canalul dedicat de YouTube, apoi 
au urmărit câteva demonstrații de 
scrimă. După cum știm cu toții: 
sportul disciplinează mintea și 
întărește voința. Elevii au vizitat 
o expoziție în aer liber, unde au 

fost uimiți de invențiile de acolo. 
Copiii noștri au fost și la expoziția 
organizată la Constanța cu prilejul 
Nopții Cercetătorilor Europeni. De 

astă dată, ei au fost cei care au făcut 
câteva demonstrații și au arătat cum 
poți realiza un braț hidraulic, cum 
se manevrează o dronă cu ajutorul 
telefonului...” 

Despre proiectele educaționale, 
inițiate cu sprijinul primăriei, de 
dascălii de la școala din comuna 
23 August am scris în câteva 
rânduri, ceea ce ne îndreptățește să 
subliniem că există aici continuitate 
și pasiune, semn bun pentru 
comunitate. Şcoala din 23 August 
e un adevărat atelier de creație, este 
un loc unde pasiunea elevilor dă 
contur unor inițiative stimulate, la 
rândul lor, de tactul pedagogic al 
dascălilor, ei fiind primii sfătuitori 
atât în clasă, cât și în preajma unor 
concursuri, unde elevii din comună 
au obținut rezultate notabile. 

A consemnat 
Andreea PASCU

Universitatea Maritimă din 
Constanța a organizat Blue Career 
Day – Ziua Carierei Albastre 
dedicată studenților și elevilor 
constănțeni. Evenimentul este o 
dezbatere anuală ce își propune 
să crească gradul de cunoaștere 
asupra posibilităților de angajare 
în domeniul transportului maritim 
și în sectoarele conexe: transportul 
maritim, turismul de croazieră, 
acvacultura marină și industria off-
shore de petrol și gaze. 

Partenerii noștri au răspuns 
invitației de a ni se alătura în acest 
demers de promovare a carierelor 
albastre.  Astfel, reprezentanții 
companiilor de crewing, operatorilor 
portuari, autorităților din domeniu, 
asociațiilor profesionale (Asociația 
Comandanților de Navă și Asociația 
Femeilor ce activează în Domeniul  
 Navigației și Transporturilor), 

Ziua Carierei Albastre
dar și foștii studenți au făcut 
posibilă interacțiunea concretă 
între potențialii angajatori 
și viitorii angajați. Elevii și 
studenții au avut posibilitatea de 
a discuta cu invitații care au făcut 
recomandări cu privire la alegerea 
profesiei și abordarea dialogului 
cu angajatorii. Subiectul cheie 
a fost cel privind competențele 
specifice ocupațiilor maritime din 
viitor, participanții evidențiind 
capabilitățile școlii de a forma 
aceste competențe, deschiderea 
industriei în a acorda sprijinul 
necesar și pregătire absolvenților 
în a răspunde noilor provocări.  

Aflat la cea de-a treia ediție, 
evenimentul a reunit și de această 
dată peste 300 de participanți. 

Liceenii însoțiți de cadre didactice 
de la 11 licee constănțene s-au 
arătat interesați să afle cât mai multe 
informații despre ce înseamnă 
o carieră pe mare, care sunt 
oportunitățile de muncă la uscat, 
dar și care sunt provocările ce îi 
așteaptă în momentul în care decid 
să își schimbe job-ul. Răspunsurile 
invitaților au fost apreciate de către 
participanții nerăbdători să înceapă 
o carieră albastră. 

Evenimentul s-a realizat cu 
suportul Blue Career Center și 
Romanian Intermodal Association, 
două organizații ce promovează 
carierele albastre. Centrul de 
promovare a carierelor albastre 
(BCC) este înființat în cadrul 
proiectului MENTOR co-finanțat 
de Uniunea Europeană și este 
promotorul acestui eveniment.

Valeria DRĂNICEANU

Iată că, în Zona Metropolitană 
Constanţa, după satul Poiana, prima 
localitate din mediul rural cu gaze 
naturale, se fac pregătiri pentru ca 
introducerea de gaze naturale să se 
realizeze şi la Tuzla şi Corbu.

La 23 August şi Costineşti, 
proiectul ce vizează distribuirea 
gazelor naturale a fost, să spunem 
aşa, finalizat. Aici se continuă 
branşarea unor noi gospodării.

La Corbu, primăria şi Consiliul 

Gaze naturale la Corbu şi Vadu
● Corbu

Local au pus la punct ultimele 
detalii privind proiectul ce vizează 
reţeaua de gaze naturale. Să 
precizăm că proiectul este valabil 
(şi viabil!) şi pentru satul Vadu. Şi 
atunci când vorbim de distribuţia 
gazelor naturale trebuie să apelăm 
la statistică: „Mai bine de 3.000 de 
gospodării vor beneficia de avantaj 
al gazelor. Pe lista cu beneficiarii 
acestui proiect trebuie să trecem 
12 agenţi economici şi 15 instituţii 

publice” spune Marian Gălbinaşu, 
primarul comunei Corbu, 
iniţiatorul unor proiecte care au 
venit în întâmpinarea solicitărilor 
pe care locuitorii le-au adresat 
primăriei, îndeosebi în cadrul 
dezbaterilor organizate de primărie 
cu tinerii care se interesează de 
lotizările ce vizează terenurile 
pentru noi locuinţe.

Potrivit informaţiilor puse la 
dispoziţie de Marian Gălbinaşu, 
primarul comunei, Consiliul Local 
a aprobat actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici, e vorba  de 
faza studiilor de fezabilitate pentru 
proiectul amintit.

Iacob IONIŢĂ
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Primăria Municipiului 
Constanța modernizează 57 de 
cabinete medicale școlare! 

Autoritatea locală, prin Direcția 
Generală de Asistență Socială, 
a început lucrările de renovare 
care presupun ample reparații: se 
zugrăvesc pereții, se înlocuiește 
gresia, faianța și tâmplăria, se 

același lucru și cu cele de medicină 
generală.  Nimic nu este mai 
important decât sănătatea copiilor 
noștri și, așa cum am promis, a fost 
și va rămâne o prioritate asigurarea 
accesului tuturor elevilor din școlile 
și liceele constănțene la servicii 
medicale de calitate.”, a declarat 
primarul municipiului Constanța, 

domnul Decebal Făgădău. 
Amintim faptul că anul trecut, 

Primăria Municipiului Constanța 
a renovat și modernizat toate 
cele 14 cabinete medicale 
stomatologice din rețeaua de 
medicină școlară.

Toți preșcolarii și elevii 
beneficiază, în mod gratuit, de 
tratamente de specialitate în 
aceste cabinete medicale din 
municipiul Constanța.

Irina OANCEA

refac instalațiile electrice, sanitare 
și termice și se montează obiecte 
sanitare noi.  

În plus, toate cabinetele vor fi 
dotate cu mobilier nou – dulapuri 
medicale, canapele de examinare, 
instrumentar medical nou, precum 
și covor antibacterian. De asemenea, 
în toate unitățile medicale, inclusiv 

în cele stomatologice se vor amplasa 
lămpi bactericide utilizate pentru 
dezinfecția aerului și a suprafetelor 
din încăperi cu încărcătură 
microbiană mare prin intermediul 
radiațiilor ultraviolete. 

„Am modernizat toate 
cabinetele de medicină dentară din 
unitățile de  învățământ. Facem 

Modernizarea cabinetelor medicale din învăţământ

Primăria Municipiului Constanța, prin 
Direcția Generală de Asistență Socială, a 
început distribuirea cadourilor de Crăciun 
pentru copiii din oraș.

Cele peste 32.000 de cutii cu dulciuri, 
cărți de colorat și de lectură vor ajunge, în 
scurt timp, la toți școlarii și preșcolarii din 
municipiul Constanța.

Cutiile conțin și cartoline ce au  
 inscripționate coduri de acces pentru cărți 

audio pe site-ul www.constanta-citeste.ro, dar 
și kit-uri pentru globuri de Crăciun pe care 
copiii le pot confecționa singuri.

În ultimii ani, toți școlarii și preșcolarii 
din oraș au primit din partea Primăriei 
Municipiului Constanța cadouri de Crăciun, 
dar și ghiozdane pline cu rechizite, cărți și 
caiete la începutul anului școlar. 

Ioniţă IACOB

CADOURI DE CRÃCIUN

În această perioadă, în centrul 
oraşului Ovidiu, în prezenţa a 
sute de persoane a fost inaugurat 
Târgul de Crăciun şi a fost pornit 
iluminatul festiv de sărbători.

Pentru prima oară, Moş Crăciun 
a plecat special din Laponia şi a 
ajuns la Ovidiu în ajun de Moş 
Nicolae, când a fost deschis în mod 
oficial Târgul.

Până în momentul în care s-au 
aprins luminiţele şi a fost declarat 
deschis Târgul de Crăciun, moşul 
a transmis mesajul său pe un ecran 
uriaş, amplasat în parc.

Printre altele, le-a spus copiilor 
că îi așteaptă pe toți în casa lui, 
unde împreună cu spiridușii se vor 
deschide cadourile.

„În atelierul de creație, ajutați de 
prieteni de nădejde, vom desena, ne 
vom juca și vom cânta colinde! Să 
îmi aduceţi scrisorile voastre,  iar 
drept amintire a călătoriei mele 
la voi, vom face împreună o poză 
în fața șemineului! O veţi primi 
imediat, cadou din partea mea! Va fi 
distracție mare în carusel, trenuleţ și 
alte jocuri puse la dispoziție gratuit 
de Primăria Ovidiu”, a spus moşul.

Târgul de Crăciun din 
oraşul Ovidiu

După ce s-a întunecat afară, 
moş Crăciun şi-a făcut apariţia şi a 
fost întâmpinat atât de copii cât şi 
de părinţi. Toată zona centrală a fost 
împodobită festiv, iar bradul foarte 
înalt, adus special de la munte 
pentru acest moment, a fost luminat 
cu mii de beculeţe. N-au lipsit nici 
caruselul, nici maşinuţele, nici 

trenuleţul şi nici jocurile.
Invitaţi speciali pentru sosirea lui 

Moş Crăciun au fost arhiepiscopul 
Tomisului, IPS Teodosie şi mai 
mulţi solişti ai Coralei „Armonia”.

În cuvântul de deschidere, 
primarul oraşului Ovidiu, George 
Scupra a precizat că este pentru 
prima oară când autorităţile au 

pregătit un târg de Crăciun şi le-a 
spus tuturor că vor fi aşteptaţi în 
parc.

„Totul este gratis şi îi aşteptăm 
pe cei mici în atelierul şi în casa lui 
moş Crăciun. În atelier vor desena 
şi vor scrie scrisoarea moşului, iar 
apoi vor ajunge la el”, a precizat 
George Scupra.

Foarte emoţionat, IPS Teodosie 
a spus în cuvântul său că participă 
pentru prima oară la o astfel de 
manifestare şi că este o mare 
bucurie să fie prezent la deschiderea 
Târgului de Crăciun.

Au urmat apoi câteva colinde 
interpretate de Corala Armonia, 
după care copiii s-au înghesuit în 
Căsuţa lui moş Crăciun, amenajată 
în incinta Primăriei, unde i-au scris 
moşului, după care au ajuns lângă 
Moş Crăciun, i-au dat scrisoarea şi 
au primit cadouri. 

Este important de precizat că au 
fost achiziţionate nu mai puţin de 
2.000 de cadouri, pentru toţi copiii 
şi tinerii care urmează cursurile 
grădiniţelor, şcolilor şi liceului din 
oraşul Ovidiu.

Adrian CRĂCIUN

http://www.constanta-citeste.ro
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De curând, au fost instituite sensuri unice pe trei 
străzi din oraș, în Zona Flămânda

● Strada Petru Vulcan  a devenit arteră cu sens 
unic dinspre strada Poporului până la intersecția cu 
strada Flămânda; Au intervenit modificări și în cartierul 
Tomis Nord, în zona Școlii Gimnaziale Nr. 29 „Mihai 
Viteazul”;  ● Strada Nufărului a devenit  arteră cu 
sens unic dinspre Aleea Lotus spre strada Suceava; ● 

SENSURI UNICE PE TREI STRĂZI

Pe Aleea Lotus, sensul unic s-a instituit dinspre strada 
Suceava spre aleea Umbrei.

Aceste măsuri de resistematizare rutieră au fost 
luate în zona Tomis Nord  pentru ca părinții care își aduc 
copiii la școală să folosească  și această rută, evitându-
se astfel formarea de ambuteiaje pe strada Cișmelei.

Pagină realizată de Andreea PASCU

Primăria Municipiului 
Constanţa a construit în 
ultimul an 56 de parcări 
cu peste 1.700 de locuri! 
Parcare cu aproape 70 de 
locuri pe strada Micşunelelor 
din cartierul km 5. Este cea 
de-a 56-a parcare construită 
în ultimul an prin dispoziţia 
primarului municipiului 
Constanţa, Decebal Făgădău. 
Au fost date în folosinţă 
peste 1700 de locuri noi.

De curând, a fost dată în 
folosinţă o nouă parcare în 
cartierul KM 5. Locuitorii 
din zonă au la dispoziţie 
67 de locuri de parcare în 
locul în care până acum erau 
ridicate garaje.

● În acest an

Au fost amenajate 56 de parcări
„Era pământ şi acum 

este asfalt, e ok, e mult mai 
bine, se vede că e civilizat.”

„Aţi făcut un lucru 
excepţional, suntem foarte 
mulţumiţi. Este curăţenie, 
acum ţi-e drag să te uiţi”, au 
declarat locuitorii din zonă.

După ce au fost 
dezafectate garajele, iar 
locul a fost curăţat, s-a 
trecut la amenajarea parcării 
care acum este asfaltată şi 
marcată.

Primăria Municipiului 
Constanţa, prin S.C. Confort 
Urban, continuă amenajările 
de noi parcări în cartierele 
din municipiu.

Primăria Municipiului Constanța 
a implementat, de la 1 noiembrie, un  
proiect pilot pentru decongestionarea 
traficului pe strada Cișmelei, în zona 
școlii nr. 29 „Mihai Viteazul”. Este 
vorba despre un plan complet de 
resistematizare rutieră și pietonală 
care cuprinde instituirea de sensuri 
unice pe Aleea Lotus și strada 
Nufărului, mutarea stației de autobuz 
mai aproape de școală, dar și crearea 
unei zone de drop-on-drop-off pentru 
părinții care își aduc copiii la cursuri, 
cu autoturismul. 

Zona devine una cu mari 
probleme în trafic la orele în care elevii 
sunt aduși și apoi luați de la școală, 
iar noile reglementări au fost aplicate 
în urma discuțiilor dintre Primăria 
Municipiului Constanța, conducerea 
unității de învățământ, compania de 
transport în comun, Poliția Rutieră și 
administratorul tramei stradale, S.C. 
Confort Urban.

În primul rând, în zona noii stații 
de autobuz, trotuarul a fost prelungit 
și reabilitat și a fost creat un culoar 
pe care elevii pot ajunge din stație 
chiar până în curtea școlii și a fost 
amenajată o zonă în care părinții pot 
opri autoturismele pentru ca elevii să 
coboare din mașină, să fie preluați de 
cadre didactice, pe trotuar, și să fie 
însoțiți apoi către cursuri. Primăria 
Municipiului Constanța, dar și 
conducerea unității de învățământ și 
reprezentanții companiei de transport 
îi încurajează în același timp pe părinți 
să ia în considerare varianta trimiterii 
copiilor la școală cu autobuzul, 
urmând ca aceștia să fie preluați din 
stație de profesori voluntari și polițiști 
locali. 

În completarea acestor măsuri 
a fost creată o altă zonă de drop on-
drop off, în spatele școlii, pe strada 
Nufărului. Aici, treptele și trotuarul 
au fost reabilitate și a fost amenajat 
un alt culoar pietonal dinspre strada 
Sucevei.  În plus, strada Nufărului 
va deveni arteră cu sens unic dinspre 
Aleea Lotus spre strada Suceava, iar 
pe Aleea Lotus, sensul unic se va 
institui dinspre strada Suceava spre 
aleea Umbrei. Părinții sunt sfătuiți 
să folosească această rută pentru a-i 
aduce pe copii la școală. 

La orele de vârf, echipajele 
poliției locale vor dirija ciculația și îi 
vor supraveghea pe copii. 

„Pe de o parte, acest proiect 
pilot este menit să fluidizeze traficul 
rutier pe strada Cișmelei și pe de 
altă parte vine ca o facilitate pentru 
părinți și copii. Pe de o parte am 
mutat stația spre școală, în completare 

s-a amenajat un pasaj pietonal. Acest 
proiect vorbește despre modul în care 
copiii vor ajunge cu autobuzul până 
la școală, cadrele didactice și-au dat 
acordul să preia copiii și ca un prim 
pas, până la momentul în 
care ei vor călători numai 
cu autobuzul am creat o 
zonă de drop-on drop-off, 
o zonă în care părinții care 
vin cu mașina  își vor lăsa 
copiii iar profesorii îi vor 
prelua”, a declarat directorul 
Companiei de Transport 
în comun, domnul Bogdan 
Niță.

„Da, s-a făcut acest acest trotuar, 
această zonă delimitată, pe această 
zonă copilul poate merge în siguranță 
către școală. Este un proiect la care 
lucrăm de câteva luni împreună cu 

Proiect de resistematizare rutieră şi pietonală
Primăria, Confort Urban, RATC, ne-
am întâlnit de mai multe ori să vedem 
cum ar fi mai bine și cum ar fi în primul 
rând copiii în siguranță, din cauza 
problemelor care apar în fața școlii 

și a blocajelor, din cauza 
ambuteiajelor pe strada 
Cișmelei, chiar și copiii 
care vin cu autobuzul 
întârzie spre școală”, a 
declarat directorul școlii 
nr. 29, domnul Denis Ion 
Ciorogaru.

Noile reglementări 
au intrat în vigoare de la 1 
noiembrie.

● Iniţiativele primarului Decebal Făgădău
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Deși a început campionatul 
cu un rezultat promițător, 
0-0 cu Rapid București, una 
dintre echipele favorite la 
promovare, Farul Constanța 
nu a avut un parcurs pe măsura 
așteptărilor. În meciurile de 
acasă constănțenii au câștigat 
anevoie, cu toate că nu au jucat 
rău. În unele partide, fotbaliștii 
pregătiți de Ianis Zicu, un 
antrenor tânăr și ambițios, au 
dominat adversarii, adeseori 
au jucat în terenul lor lăsând 
impresia că vor face scor, dar 
n-a fost așa. Mai mult, atacanții 
Kanda, P. Petre, I. Stoica și Halep 
au fost de fiecare dată printre 
protagoniștii ocaziilor, dar echipa 
nu a avut o linie de clasament 
care să-i bucure pe suporteri. Din 
păcate, în meciurile din deplasare 
  constănțenii n-au avut vigoare. 

Farul a pierdut cu 2-1 la Chiajna, o 
echipă în derivă, a înclinat steagul 
la Turris Măgurele, unde a cedat 
la o diferență de două goluri; la 
Reșița, echipă abia promovată 
în Liga a doua, Farul a pierdut 
cu 2-1; tot cu 2-1 a pierdut și la 
Viitorul Târgu Jiu, formație care 
joacă, mai nou, pe un stadion 
cu vestiare și tribune moderne, 
inaugurat în această toamnă. Sunt 
semne că până la sfârșitul turului, 

Farul va face valuri către 
primele locuri, acolo unde 
U.T.A., C.S. Mioveni, Turris 
Măgurele, Petrolul și Rapid 
demonstrează că știu ce vor și 
de aceea adună puncte și din 
partidele pe care le joacă în 
deplasare. 

Ianis Zicu, antrenorul 
constănțenilor spune că este 
dezamăgit de rezultatele 

din deplasare: „Nu avem curaj și 
responsabilitate”. 

Așteptăm cu nerăbdare să 
vedem o schimbare în jocul 
fotbaliștilor constănțeni, mai cu 
seamă că Muțiu e un fotbalist 
venit de la Dinamo, Kanda a jucat 
un campionat în Liga I, la fel și 
Patrick Petre. Nicola, Cană, Lică, 
Carabela, Antoche, Stoica, Greu 
și I. Stoica sunt fotbaliști talentați, 
tineri care promit o clasare în prima 

parte a clasamentului (aproape de 
podium) până la sfârșitul acestui 
tur de campionat! După 3-2 cu „U” 
Cluj si un 2-2, în deplasare cu FC 
Argeș, două echipe cu pretenții, 
constănțenii au trezit entuziasmul 
publicului învingând cu 2-0 
liderul seriei, la ora aceea, C.S. 
Mioveni. Pentru că i-am văzut 
pe fotbaliști în vervă și pentru că 
maniera în care au câștigat a fost 
una fără dubii, credem că Farul 
va fi surpriza frumoasă a acestui 
campionat. Suporterii merită 
o bucurie înainte să vină Moș 
Crăciun. 

După euforie, spre surprinderea 
sponsorilor, au venit două eşecuri: 
Gloria Buzău – Farul 2-0; U.T.A.-
Farul 1-0, cu precizarea că echipa 
arădeană este liderul Ligii a doua. 
U.T.A. are 38 de puncte şi se află 
pe primul loc în clasament. Farul 
e pe locul zece şi a adunat 28 de 
puncte. În cel mai frumos meci 
din campionat: Farul-Rapid 3-1. 

L. TALIANU

● FOTBAL
FARUL Constanţa, surpriza frumoasă  

a acestui tur de campionat

În prezența Reprezentantului 
Consilierului de Stat László 
BORBÉLY, Șeful Departamentului 
de Dezvoltare Durabilă al Guvernului 
României, în contextul marcării 
a 30 de ani de la constituirea 
Fundației „Acțiunea Ecologică 
Română” (AER), la sediul Agenției 
pentru Eficiență Energetică și 
Protecția Mediului (AEEPM), în 
parteneriat cu Catedra Internațională 
Onorifică „Jean Bart” în sprijinul 
Strategie UE pentru Regiunea 
Dunării (CIO-SUERD), a avut loc 
lansarea și semnarea APELULUI 
CIVIC pentru DEZVOLTARE 
DURABILĂ.

Acest moment s-a desfășurat 
cu ocazia Simpozionului național 
„Mijloacele de trecere la 
Dezvoltarea Durabilă”, în baza 
aplicării în practică a obiectivelor 
de dezvoltare durabilă (SDG din 
cadrul Agendei ONU 2030), precum 
și a transpunerii Strategiei Naționale 
de Dezvoltare Durabilă a României 
(SNDD).

Inițiatorii se adresează, în 
principal, factorilor decidenți în 
vederea trecerii de urgență la aplicarea 
unui prim set de măsuri concrete în 
domeniu:

1. Crearea și implementarea 
Programului de Educație Națională 
pentru Dezvoltare Durabilă, la 
toate nivelurile de competență 

și responsabilitate implicate de 
complexitatea reformei în curs;

2. Înființarea unor organisme 
consultative privind implementarea 
SNDD, inclusiv continuarea 
procesului prin elaborarea Planului 
de Acțiune Strategică;

3. Urgenta legiferare a blocării 
procesului defrișărilor din cadrul 
fondului forestier;

4. Adoptarea Programului 
Național de Reconstrucție Ecologică, 
atât a fondului forestier, cât și a 
terenurilor agricole degradate și a 
„diasporei verzi”;

5. Formularea și aplicarea de 
măsuri urgente prin Planul de Acțiune 
mai sus menționat privind tranziția la 
Economia Ecologică în România.

Printre instituțiile și personalitățile 
invitate care au avut intervenții 
speciale cu referire la documentul 

lansat și la propriile abordări științifice 
și practice în domeniu s-au numărat: 
Societatea Meteorologică Română 
– Președinte Dr. Ion SANDU; 
Reprezentantul pentru Economie 
Circulară al Comisiei Europene în 
Români – IRCEM „Ernest Lupan” 
Cluj Napoca; Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” 
Tulcea – Dr. Iulian NICHERSU; 
Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Protecția Mediului 
(INCDPM); ANSVSA; Institutul de 
Economie Mondială al Academiei 
Române – Prof. Petre PRISECARU; 
Institutul de Cercetări Juridice al 
Academiei Române – Conf. Dr. 
Ionuț IFRIM; Grupul de Inițiativă 
Ecologică și Dezvoltare Durabilă – 
A.S. Michel de LAUFENBURG; 
USH Pro Business/Secretariatul 
Executiv al Consiliului Consultativ 

SUERD – Dr. Costin LIANU; 
Academia Oamenilor de Știință – 
Conf. Dr. Gheorghe IONAȘCU; 
Parcul Natural Văcărești/Asociația 
Kogayon (Vâlcea) – Președinte Florin 
STOICAN; Agenția pentru Eficiență 
Energetică și Protecția Mediului – 
Ing. Gheorghe HRISCU.

Totodată, în cadrul Simpozionului 
național a fost prezentată o proiecție 
științifică realizată de coordonatorul 
Centrului de Cercetare Aplicată 
în Ecologia Sistemică (CCAES)/
Președintele AER, Prof. Teclu 
CODREȘI, care reprezintă implicit 
o propunere de schimbare radicală 
a paradigmei teoretice privind 
dezvoltarea durabilă în genere, 
precum și conexiunile deosebit de 
semnificative ce se realizează sau se 
vor putea realiza în viitor cu „economia 
ecologică”, teren de reflecție și zonă 
de studii ce vor constitui preocuparea 
grupurilor de lucru anunțate că se vor 
forma în cadrul evenimentului.

La final, Fundația AER a conferit 
unor instituții și personalități Plachete 
Aniversare și Diplome de Excelență 
pentru contribuția deosebită adusă 
unor procese ale Dezvoltării Durabile 
în România.

Evenimentul a fost reflectat în 
principal în emisiunile de știri ale 
Radio România Actualități și de către 
Agenția de Presă RADOR.

Adrian CRĂCIUN 

Simpozionul național „Mijloacele de trecere la 
Dezvoltarea Durabilă”
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În ziua documentării noastre la 
Tuzla, o comună cu câteva proiecte 
în derulare: Baza Sportivă, stadion 
şi o creşă cu program prelungit, 
se făceau ultimele pregătiri 
pentru o nouă investiţie, e vorba 
de un proiect mult aşteptat de 
localnici: Dispensarul Policlinic. 
În centrul localităţii, pe strada 
Constanţei numărul 67, acolo unde 
a funcţionat într-o vreme primăria 
comunei Tuzla, se va construi, cum 
spuneam, un dispensar cu etaj şi 
mansardă, la parter urmând să fie 
amenajate şase cabinete medicale 
şi un laborator de analize. 

„Aici se vor asigura servicii 
medicale de calitate, precizează 
Taner Reşit, primarul comunei 
Tuzla. Pe lângă cele şase cabinete 
de la parter, la etaj vor funcţiona alte 
nouă cabinete medicale. Tot aici se 
va afla şi un spaţiu administrativ. 
Mansarda va fi rezervată tot 

Turiştii care şi-au petrecut 
vacanţa la Costineşti, o staţiune 
care a rămas una rezervată 
îndeosebi tinerilor, au ce povesti, 
  mulţi dintre ei având în memorie 

● COSTINEŞTI

Proiecte ce vizează modernizarea 
infrastructurii rutiere

şi azi dimineţile însorite din 
preajma epavei, o legendă pe seama 
căreia s-a făcut risipă de cuvinte. 
Alţii îşi amintesc cu plăcere de 
alte dimineţi, cele petrecute lângă 

bărcile pescarilor, aproape de epavă. 
Şi acum, în prag de iarnă, marea 
dă farmec şi culoare staţiunilor de 
la malul mării, iar una dintre ele 
este Costineşti, o localitate unde 
proiectele de ultimă oră, îndeosebi 
cele ce vizează infrastructura, au 
sprijinit dezvoltarea turismului în 
zonă. 

Mai nou, pe lista cu priorităţi 
a primăriei se află trei proiecte 
care vor spori atractivitatea acestei 
staţiuni care se află în topul 
preferinţelor în timpul verii: două 
proiecte vizează modernizarea 
infrastructurii rutiere, e vorba 
de investiţii ce depăşesc câteva 
milioane de euro; un proiect, pe 
PNDL, se ridică la cinci milioane 

de lei; o altă investiţie: extinderea 
reţelei de alimentare cu apă şi 
canalizare.

Sunt proiecte care ne 
vor ajuta, precizează Marin 
Băduică, viceprimarul comunei, 
un gospodar care caută soluţii 
şi oportunităţi pentru a creşte 
numărul locurilor de muncă 
pentru tinerii din localitate: 
„Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii îi bucură şi pe 
investitori, mai cu seamă că 
în zona Costineşti se anunţă 
noi investiţii în turism; există 
solicitări şi pentru terenuri, iar 
punerea la punct a utilităţilor va 
spori atractivitatea staţiunii”.

Andreea PASCU

a d m i n i s t r a ţ i e i . 
Nu intru în detalii 
tehnice, voi spune 
că serviciile de 
specialitate vor 
fi asigurate de 
32 de persoane; 
alte cinci vor 
asigura serviciile 
adminis t ra t ive . 
Tot în această 
clădire, dar cu 
intrare separată, va 

funcţiona şi Poliţia Locală.” 
La Tuzla, cum spuneam, sunt 

în derulare alte câteva proiecte de 
interes major pentru comunitate. 
Campania de asfaltare a străzilor 
se apropie de final. Între ultimele 

●  TUZLA

Proiect în derulare: DISPENSARUL POLICLINIC
străzi asfaltate: Şcolii şi Sirenei. 

Baza sportivă e o altă investiţie 
care se află în grafic. Întors de pe 
teren, acolo unde se află şantierul 
Bazei Sportive, viceprimarul 
Constantin Ban spune că „s-au 
montat vestiarele”. Spre deosebire 
de alte localităţi de pe malul mării, 
Tuzla a găsit mai greu drumul 
proiectelor într-o vreme, acum, în 
schimb, localitatea e pe val când 
vine vorba de investiţii. Şi un 
merit, se cuvine să subliniem, îl are 
primarul Taner Reşit, un gospodar 
cu spirit de iniţiativă. De la el 
aflăm că „la capătul străzii Farului, 
dincolo de calea ferată, se fac 
pregătiri pentru amenajarea unui 
nou stadion. Ne gândim că printr-o 

bună organizare vom reuşi să fie 
finalizat în primăvara lui 2020”. 
Piaţa agroalimentară este o altă 
ţintă. Cine a fost în această piaţă s-a 
convins că Tuzla e o localitate cu 
oameni gospodari, cine nu a fost ar 
trebui să facă un popas, îndeosebi 
toamna. Aici se vor amenaja noi 
spaţii comerciale, piaţa se va 
extinde şi gospodarii vor avea la 
îndemână numai avantaje, în timp 
ce cumpărătorii se vor aproviziona 
cu produse proaspete şi de calitate. 

Andreea PASCU


