
Anul XIII – Nr. 136


februarie
2020

Apare lunar
Adresa

redacţiei:

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

Publicaţie editată de Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa

●  DIN SUMAR

GEORGE SCUPRA,
primarul oraşului Ovidiu

TANER REŞIT,
primarul comunei Tuzla

● TUZLA

● Castrul Roman 
– încă un punct de 
atracţie pentru turişti

● Proiecte 
pentru 
dezvoltarea 
turismului 
în oraşul 
Ovidiu

Cursuri 
gratuite  

● detalii în pag. 7

Oportunităţi
pentru investitori

● pag. 
5

pentru tinerii care susţin 
examenul de bacalaureat

● Ion Caraignat propune o 
calificare nouă

„Fermierii vor 
specialişti 

care să repare 
maşinile agricole 

performante”
● detalii în pag. 6

Având în vedere Dispoziţia 
Metodologică nr. 1372/
Cabinet/23.01.2020 emisă de 
Autoritatea Naţională Pentru 
Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, 
vă facem cunoscut că Direcţia 
Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Constanţa a implementat, în 
regim de urgenţă, următoarele 
măsuri:
● Pentru corespondenţa 

electronică cu beneficiarii 
direcţi, adulţi şi părinţi/
reprezentanţi legali ai 
copiilor cu dizabilităţi, 
au fost create adresele 
electronice:

sec_copii_ct@dgaspc-ct.ro;
sec_adulti_ct@dgaspc-ct.ro;

● Primim 
la redacţie

Cererea 
şi actele 
pentru 

evaluarea şi 
încadrarea 
în grad de 

handicap se 
pot depune 
şi în format 
electronic

(● continuare în pag. 4)

Primarul municipiului 
Constanța, domnul Decebal 
Făgădău și directorul general 
al Agenției pentru Dezvoltare 
Regională SUD-EST, doamna 
Luminița Mihailov, au 
semnat astăzi contractul de 
finanțare „ÎMBUNĂTĂȚIREA 
MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL 
CONSTANȚA, ÎNTRE GARA 
CFR ȘI STAȚIUNEA MAMAIA”

Decebal Făgădău, primarul 
municipiului Constanța: „Astăzi 
am semnat un contract de aproape 
20 de milioane de euro, fonduri 
europene, cel mai mare contract 
pentru lucrări de infrastructură din 
ultimii 30 de ani din viața orașului 
nostru. Da, la Constanța vin fonduri europene. Cu acești 
bani vom schimba radical transportul în municipiul 
Constanța pe bd. 1 Decembrie și bd. Alexandru 
Lăpușneanu. Practic, de la intersecția de la Gară și 
până la intrarea în stațiunea Mamaia schimbăm tot 
ceea ce înseamnă infrastructură: 143.000 mp de asfalt, 
peste 44.000 mp de trotuare, aproape 8 km de piste de 
biciclete dar, poate mai important decât orice, vorbim de 
peste 11 km de benzi de circulație dedicate transportului 
public. În plus, vorbim despre stații de autobuz, mobilier 
urban inteligent, panouri de informare, o rețea nouă 
de iluminat public pentru carosabil, trotuare și piste 
de biciclete, iluminat smart la trecerile pentru pietoni, 
senzori pentru măsurarea calității aerului, spații verzi 
mediane și sistem de irigații. Este foarte important să 
menționez faptul că tot acest traseu va fi adaptat pentru 
persoanele cu dizabilități. 

● Primarul Decebal Făgădău a semnat

Cel mai mare contract pentru lucrări  
de infrastructură din ultimii 30 de ani

Odată cu acest proiect sper să generăm și o 
schimbare de mentalitate și de atitudine. Vor urma multe 
alte proiecte, atât pentru infrastructură, cât și pentru 
eficiență energetică sau creșterea calității vieții tuturor 
constănțenilor. Vă asigur, nu va rămâne niciun cartier 
în urmă!” 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat 
de îmbunătățirea mobilității urbane în Municipiul 
Constanța, prin resistematizarea infrastructurii de 
transport corespunzătoare arterelor rutiere bd. 1 
Decembrie 1918 și bd. Alexandru Lăpușneanu, în 
vederea încurajării utilizării modurilor de transport 
mai prietenoase cu mediul, prin creșterea atractivității 
și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu 
bicicleta și pietonale, precum și adaptarea la nevoile 
persoanelor cu dizabilități și mobilitate redusă. 

Adrian CRĂCIUN

mailto:sec_copii_ct@dgaspc-ct.ro
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Apropo de statistici şi de semnalele 
alarmante care se pot întâlni nu doar 
în România, ci şi în ţările din Uniunea 
Europeană, în ultimii ani tinerii 
fermieri nu îşi mai găsesc locul în 
satul pe care l-au visat  şi unde s-au 
instalat cu gânduri bune şi cu proiecte 
frumoase. Surprinzător, mai nou, unii 
dintre tinerii fermieri care au început 
o afacere în mediul rural ezită şi se 
gândesc să se întoarcă la oraş. Câteva 
motive seamănă, ele sunt rostogolite cu 
insistenţă. Printre ele se află (îndeosebi 
la noi) absenţa infrastructurii, în unele 
locuri pitoreşti, dar îndepărtate de 
oraş; asfaltarea drumurilor se amână, 
reţeaua şcolară este câteodată vitregită. 
La Valu lui Traian, o comună cu multe 
privilegii, lucrurile stau cumva altfel. 
Aici administraţia locală a pus la 
dispoziţia localnicilor o infrastructură 
modernă, o infrastructură care se 
bizuie pe proiecte şi pe iniţiative în care 
primăria şi Consiliul Local se implică, 
venind în întâmpinarea aşteptărilor pe 
care le au tinerii, mulţi dintre ei sunt 

Până să dea colţul ierbii, Clubul 
Sportiv Victoria Cumpăna, o 
plăcută surpriză în peisajul sportului 
constănţean, a făcut încă o achiziţie de 
marcă, e vorba de Constantin Gache, 
un antrenor cu carte de vizită şi cu 
performanțe. Fire optimistă, Mariana 
Gâju, primarul comunei, are drept țintă 
dezvoltarea sportului, mai cu seamă 
după construirea unei baze sportive 
model în comună. Suporterii din 
Cumpăna, îndeosebi părinții copiilor, 
sunt convinşi că Victoria Cumpăna va 
deveni într-o bună zi un club redutabil. 
Antrenorul Constantin Gache a fost 
cooptat în echipa tehnică a clubului, 
încă un argument că la Cumpăna sunt 
aşteptate noi performanțe, iar primii 
care se află în atenția clubului sunt, fapt 
lăudabil, copiii. Pe lângă gimnaşti şi 
rugbyşti, iată că fotbalul se pregăteşte 
să vină tare din urmă. Echipa de fotbal 
Victoria Cumpăna, vă reamintim, 
a făcut o figură frumoasă în „Cupa 
României”, iar acum, înțelegem, clubul 
pregăteşte un proiect care va avea, vorba 
Elenei Frâncu, directorul executiv al CS 
Victoria Cumpăna, viitor. La Cumpăna 
viitorul sună bine, dacă ne gândim 
că antrenorii echipei de fotbal sunt 
Cristocea Vasilică şi Cristian Mustacă, 
doi sportivi cu experienţă, cu pasiune 
şi răbdare pentru şlefuirea talentelor. 
Copiii şi juniorii au nevoie de priceperea 
lor. 

La Cumpăna, îndrăznim să 
anticipăm, Baza Sportivă CENTENAR, 
o investiție care pune la dispoziția 
tinerilor condiții de pregătire dintre 
cele mai bune, va deveni deja un punct 
de atracție pentru copiii din comună. 
Constantin Gache, nou venit în echipa 
de conducere a clubului, e convins 
că „vor apărea talente şi campioni la 
Cumpăna”; primarul Mariana Gâju 
spune că antrenorii vor avea de unde 
alege: „Cumpăna are 15.000 de locuitori 
şi în jur de 2.000 de navetişti, sportivii 
din comună au demonstrat că există 
o bază cu potențial!” Mai mult, cei trei 
antrenori au colaborat în ultimii ani şi 
de fiecare dată au avut rezultate bune, 
iar primii câştigători, se cuvine să 
subliniem, au fost sportivii şi părinții lor. 
Sperăm că aşa se va întâmpla şi acum. 

Ioniţă IACOB

Într-un cuvânt, toți visează să 
ajungă într-o bună zi în elita şahiştilor. 
Au un elan cuceritor. Aşa s-a întâmplat 
şi la competiția de la Cercul Militar 
Mangalia care a găzduit, într-o 
organizare ireproşabilă, un concurs de 
şah rezervat copiilor. E vorba de „Cupa 
Principatelor”. Ideea organizării acestui 
concurs aparține CS Noua Generație 
Mangalia şi proiectul merită numai 
cuvinte de laudă, mai cu seamă pentru 
lista invitaților. La concurs au participat 
şahişti din Constanța şi Cernavodă, din 
Mangalia şi Năvodari, din Limanu şi 2 
Mai. În fotografie: Eduard Roboveanu 
(de la şcoala nr 37 Constanța) caută 
o soluție cu care să îl surprindă pe 
rivalul său. La concurs s-au înscris, fapt 
remarcabil, mai bine de 40 de copii, 
un motiv să remarcăm perseverența şi 
pasiunea lor pentru şah. Câştigători, se 
înțelege, au fost toți participanții. 

Ionela SAUCIUC

Viitorul sună 
bine când 
vorbim de 

copii şi juniori

● CUMPĂNA

MARIANA GÂJU,
primarul comunei Cumpăna

Un concurs de şah unde au câştigat 
toţi participanţii

● VALU LUI TRAIAN

O nOuă atitudine faţă de prOiecte

FLORIN MITROI,
primarul comunei Valu lui Traian

● infrastructură modernă: sala de sport, 
grădiniţa cu orar prelungit, străzi asfaltate

beneficiarii unor oportunităţi pe care 
le au la îndemână.

La Valu lui Traian, reţeaua 
şcolară a cunoscut, şi cunoaşte în 
continuare un sprijin care se vede în 
clase şi laboratoare, în sălile de sport 
şi în grădiniţe. Un exemplu: Şcoala 
Gimnazială General Ion Murgescu 
are mai multe săli de clasă decât 
până acum, extinderea ei, după cum 
precizează Florin Mitroi, primarul 
comunei, a fost o prioritate. Tot 
o prioritate a fost şi sala de sport, 
construită de curând. Proiectul a fost 

finanţat de MDRAP, dar şi cu bani 
de la bugetul local; la Valea Seacă, o 
zonă pitorească a comunei Valu lui 
Traian, o nouă grădiniţă cu program 
prelungit îi va primi pe copiii tinerelor 
familii; străzile şi trotuarele au fost 
reabilitate la Valu. Într-o altă zonă a 
fost reabilitată reţeaua electrică, iar pe 

strada Techirghiol a fost înfiinţată o 
reţea electrică, fapt notabil, cu bani de 
la bugetul local. 

Comuna Valu lui Traian, una 
dintre cele mai mari din judeţ, a 
pus la dispoziţia tinerelor familii o 
sumedenie de facilităţi; locuinţele 
ANL şi terenurile sunt certitudini de 
care tinerii au nevoie atunci când se 
află la început de drum. Alte proiecte 
au fost pregătite tocmai pentru a creşte 
interesul lor: strada Constanţei va 
fi modernizată, un alt proiect a fost 
depus la Fondul Naţional de Investiţii, 

e vorba de centura de sud a localităţii; 
iluminatul public din zonele mărginaşe 
se află în atenţia primăriei, spune 
primarul Florin Mitroi, iniţiatorul 
unor proiecte care au înlăturat inerţia 
şi birocraţia care îi împiedică pe alţii să 
ţină pasul cu tendinţele din 2020, dar şi 
cu aşteptările cetăţenilor. 

Andreea PASCU
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Vara e departe, dar asta 
nu ne împiedică să inserăm în 
această pagină o veste minunată 
pentru     turişti: 
debarcaderul de 
la Techirghiol, 
un proiect 
mult aşteptat 
de localnici, a 
fost finalizat. 
E vorba de o 
investiţie de 1,6 
milioane de lei, 
fapt remarcabil, 
de la bugetul 
local. 

Debarcaderul se alătură câtorva 
proiecte care vor îmbunătăţi 
infrastructura turistică a staţiunii. 
Trebuie să precizăm că toată suprafaţa 
de promenadă a debarcaderului este 
luminată ornamental, ea fiind dotată cu 
mobilier urban ales cu inspiraţie, încă 
un motiv de mândrie pentru localnicii 
care întârzie în preajma falezei de pe 
marginea lacului Techirghiol. 

Şi pentru că am amintit de 
infrastructură, să inserăm câteva 
informaţii despre reabilitarea unor 
străzi mult circulate pe timpul 
verii, când oraşul este cutreierat de 
turişti. Potrivit informaţiilor puse 
la dispoziţie de Iulian Soceanu, 
primarul oraşului, 13 străzi vor fi 
„reabilitate complet”, ca să îl cităm 
pe interlocutor. Străzile A.I. Cuza, 
Alexandru Vlahuţă, Ana Ipătescu, 
Câmpinei, Gheorghe Şincai, Ion 

Grație unor proiecte care au 
avut ca punct de plecare primăria și 
Consiliul Local, comuna Lumina, 
o localitate cu mai bine de 6.000 
de locuitori, beneficiază, mai nou, 
de trei proiecte, semn că pentru 
primarul Ioan Roman, agenda 
comunității este o prioritate. Sunt 
proiecte care vor aduce beneficii 
localității. Oamenii tânjesc să aibă 
tot mai multe străzi asfaltate, se 
gândesc că localitatea are nevoie 
de spații verzi și de un nou parc 
care să aducă o gură de aer curat. 

Trei proiecte care vor spori 
partea de frumuseţe a 

comunei
● Un parc nou, reabilitarea căminului 
cultural şi asfaltarea sunt priorităţile 

de pe agenda primarului

● LUMINA

IOAN ROMAN,
primarul comunei Lumina

de localnici, va fi amenajat la 
începutul verii. „Acest proiect, 
dar și altele se află în atenția 
primăriei. Am fi putut să avem 
o agendă bogată în proiecte, dar 
trebuie să spunem că obținerea 
unor avize e o treabă care nu face 
altceva decât să demonstreze că 
birocrația încă este un obstacol. 
Sunt instituții unde există un 
drum anevoios când vine vorba de 
hârtii”, spune Ioan Roman. Un alt 
subiect de actualitate este asfaltarea 
străzilor. „Căutăm soluții pentru 
a continua campania de asfaltare. 
Avem pregătit și un proiect, iar 
de curând am scăpat de o grijă, 
spune primarul. Avem o mașină 
pentru gunoi și acum vom face și 
o colectare mai bună a gunoiului 
din gospodăriile oamenilor. Ne-am 
organizat și colectarea se va face 
după un program care le va fi de un 
real folos locuitorilor din comună”. 

Imediat ce primăvara va da 
semne clare, la Lumina se va demara 
o campanie de înfrumusețare a 
localității. Prima acțiune va fi cea 

● TECHIRGHIOL

IULIAN SOCEANU,
primarul oraşului Techirghiol

● O prioritate: infrastructura

● debarcaderul, un proiect finalizat
● infrastructură modernă: sală de 
sport, grădiniţa cu orar prelungit, 

străzi asfaltate

Agenda primarului, 
agenda comunităţii

Creangă, Lupeni, Maior Şonţu, 
Plantelor, Vasile Lupu, Victor 
Climesu, Pictor I. Ţuculescu şi Bekir 
Cobanzade vor avea o altă înfăţişare, 
ceea ce ne îndreptăţeşte să scriem că 
oraşul Techirghiol va căpăta în vară 
şi farmec, şi culoare. Să reţinem că 
pe străzile Mihai Eminescu şi Puşkin 
vor fi reabilitate trotuarele. Cum 
proiectul de reabilitare a străzilor e în 
derulare nu avem decât să evidenţiem 
grija primăriei şi a Consiliului local 
pentru priorităţile comunităţii, 
priorităţi care sunt urmărite cu 
atenţia cuvenită de către primar şi 
de către viceprimarul Florin Zisu, un 
gospodar pe agenda căruia se află un 

Parcul va avea și locuri de joacă 
pentru copii, sigure și atractive. 
Căminul cultural se află pe lista 
priorităților, aici urmând să fie 
implementat un proiect care va 
sprijini conservarea și promovarea 
obiceiurilor și tradițiilor dintr-o 
comună cu o istorie povestită cu 
pasiune de vârstnicii din Lumina și 
Oituz. 

Parcul, un proiect mult așteptat 

de îngrijire a spațiilor verzi, atât 
din centrul comunei, cât și din 
cartiere, mai cu seamă că proiectul 
de asfaltare vizează și străzile 
mărginașe, sunt inițiative propuse 
de consilierii locali, oameni 
gospodari, care dovedesc încă 
o dată că le pasă și vor să dea o 
mână de ajutor când vine vorba de 
administrarea comunei.

Ionela SAUCIUC

alt obiectiv turistic: Teatrul de vară 
„Jean Constantin”, acolo unde în 
aceste zile vor fi demarate lucrările 
de reabilitare, lucrări care fac parte 
dintr-un proiect de îmbunătăţire a 
infrastructurii de turism şi agrement 
în staţiunea Techirghiol, un oraş 
care, la începutul verii îi va primi pe 
cetăţeni într-un sediu nou, iunie fiind 
luna când se va inaugura noul sediu 
al primăriei. Mai nou, în oraş a apărut 
primul club al pensionarilor, spaţiu 
amenajat cu sprijinul primăriei, dar 
şi al unor localnici care s-au îngrijit 
ca pensionarii să aibă la dispoziţie în 
primul rând un televizor şi un aparat 
de apă. Pentru cei care n-au aflat unde 
se află clubul pensionarilor inserăm 
adresa: Piaţeta 1 Decembrie 1918 – 
Techirghiol, oraşul unde vârstnicii 
sunt mai senini cu o bucurie.

Andreea PASCU
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● CULTURĂ: Eveniment la Constanţa

Într-o sală a Bibliotecii 
Judeţene I.N. Roman din 
Constanţa, care a găzduit 
câteva proiecte culturale de 
succes, a avut loc de curând 
un eveniment ce se cuvine  
să fie promovat, mai cu 
seamă că este o adevărată 
pagină din istoria literaturii. 
Ea trebuie cunoscută, nu-i 
aşa?, de cititorii fideli 
care frecventează acest 
aşezământ de cultură. Ioana 
Chihaia, soţie, şi Matei 
Chihaia, fiu, au venit la 
Constanţa şi au donat un 
bust al scriitorului Pavel 
Chihaia, prilej potrivit pentru 
invitaţii la eveniment să facă o 
emoţionantă evocare a celui care 
a avut un răsunător succes cu 
romanul Blocada, carte care a 
apărut, reţineţi acest detaliu, când 
autorul avea 25 de ani. Dintr-un 
dialog cu prozatorul constănţean 
Ovidiu Dunăreanu, am reţinut o 
scurtă confesiune făcută, în urmă 
cu câţiva ani, de Pavel Chihaia: 
„M-am bucurat că liceul în care am 
învăţat a devenit colegiu, căpătând 

Un romancier din elita literaturii
● donaţie: bustul scriitorului Pavel Chihaia se află acum  

la Biblioteca Judeţeană I.N. Roman din Constanţa

astfel un prestigiu naţional”. În 
2010, în preajma celei de-a 90-a 
aniversări, toate cărţile lui Pavel 
Chihaia au apărut într-o ediţie de 
zece volume – Opera Omnia. 

Angelo Mitchievici, 
preşedintele Filialei Dobrogea a 
Uniunii Scriitorilor din România, 
invitat să vină la eveniment, a 
remarcat anvergura marelui scriitor 
Pavel Chihaia. „El face parte dintr-o 
generaţie de scriitori străluciţi: 
Alexandru Vona, Dimitrie Stelaru, 

Constantin Tonegaru, cu precizarea 
că ultimii doi sunt poeţi.” 

Ioana Chihaia, soţia scriitorului, 
a spus că „face această donaţie 
bibliotecii constănţene, pentru 
că scriitorului îi plăcea să stea la 
malul mării, asta era bucuria lui. 
Aveam două busturi: unul, care 
e din bronz, l-am păstrat acasă.  
Ne-am gândit că un bust trebuie să 
fie adus în locul lui cel mai drag. 
Cred că şi el se bucură unde este 
acum. A murit la 97 de ani”. 

Fiul lui Pavel Chihaia, Matei, 
şi-a amintit că „oraşul Constanţa a 
fost locul care îl inspira. Era şi prilej 
de nostalgie. El a fost pedagog, 
istoric, jurnalist, critic de artă, poet 
(...) A făcut multe lucruri la viaţa 
lui. Scrisul lui avea o caligrafie 
specifică. Scria toată ziua. Îmi 
spunea mereu că scriitorul trebuie 

să îşi cunoască semenii. 
El vorbea cu oamenii pe 
care îi întâlnea, mai ales 
cu necunoscuţi. Tata era un 
mare prieten. Pentru  mine 
a fost un model. Preţuia 
artiştii şi scriitorii”. 

Atât soţia scriitorului, 
cât şi fiul au subliniat 
– în intervenţiile lor – 
„generozitatea lui Ioan 
Popişteanu, fostul director 
al Bibliotecii Universitare 
Ovidius, plecat dintre noi 
însoţit de regrete. Era un 
admirator al operei lui 
Pavel Chihaia, dar şi un 

iniţiator de proiecte culturale care 
au dinamizat viaţa culturală din 
Dobrogea, în ultimii 30 de ani. 
Distinsul cărturar Ioan Popişteanu, 
fondatorul Editurii ExPonto, a 
sprijinit cu entuziasm şi pricepere 
editarea şi distribuirea operelor 
romancierului Pavel Chihaia, 
bucuros că promovează o legendă, 
un scriitor din elita literaturii. 

A consemnat 
Iulian TALIANU

● Adresele anterior menţionate 
au fost afişate pe site-ul 
instituţiei;

●  La adresele indicate, bene-
ficiarii pot transmite, ataşat, 
toate documentele necesare 
încadrării/reîncadrării în 
grad, însoţite de cererile tip 
(documentele ce vor fi ataşate 
mesajului vor fi scanate 
în format .pdf sau .jpg, la 
o rezoluţie de maximum 
100dpi.
Facem precizarea că 

demersurile întreprinse sunt 
în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, respectiv 

Hotărârea nr. 430/2008 pentru 
aprobarea Metodologiei privind 
organizarea şi funcţionarea 
comisiei de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap, Ordin nr. 
2298 din 23 august 2012 privind 
aprobarea Procedurii-cadru de 
evaluare a persoanelor adulte 
în vederea încadrării în grad şi 
tip de handicap şi Ordinul nr. 
1985/1305/5805/2016 privind 
aprobarea metodologiei pentru 
evaluarea şi intervenţia integrată 
în vederea încadrării copiilor cu 
dizabilităţi în grad de handicap, 
a orientării şcolare şi profesionale 
a copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale, precum şi în vederea 
abilitării şi reabilitării copiilor 

● Primim la redacţie
Cererea şi actele pentru evaluarea şi 

încadrarea în grad de handicap se pot depune 
şi în format electronic

(● urmare în pag. 4) cu dizabilităţi şi/sau cerinţe 
educaţionale speciale. precum şi 
în vederea abilitării şi reabilitării 
copiilor cu dizabilităţi şi/sau 
cerinţe educaţionale speciale.

Iniţial, fiecare persoană care 
trimite un email la oricare din 
adresele menţionate anterior, 
va primi un răspuns automat 
prin intermediul căruia i se va 
confirma primirea e-mailului/
mesajului transmis.

Cele două servicii specializate 
ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Constanţa, vor proceda la:
–  înregistrarea cererilor,
– informarea, în termen de 

5 zile lucrătoare, tot prin 

intermediul adresei de 
e-mail, cu privire la numărul 
de înregistrare, data şi ora 
programării la evaluare, 
şi, după caz, completarea 
dosarului cu documente 
suplimentare.
Pentru derularea unui 

proces de evaluare calitativ 
şi în beneficiului persoanelor 
care solicită accesul la serviciile 
arătate, reamintim solicitanţilor 
că este necesar ca, în momentul 
prezentării la data stabilită în 
vederea evaluării, să deţină 
toate documentele în original, 
inclusiv cererea, chiar dacă 
acestea au fost transmise şi în 
format electronic.
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Cu o perseverenţă pe care 
n-o au decât cei pasionaţi de un 
proiect, George Scupra, primarul 
oraşului Ovidiu vorbeşte despre 
Situl Arheologic din Ovidiu, 
convins că într-o bună zi, după 
finalizarea lucrărilor de conservare şi 
reconstituire, Castrul Roman va fi un 
punct de atracţie pentru turiştii care 
vor ajunge pe litoral, mai cu seamă 
pentru cei curioşi să cunoască istoria 
Dobrogei, un loc binecuvântat, 
după cum remarca Ioan Aurel Pop, 
preşedintele Academiei Române, un 
colaborator al publicaţiei noastre. 

George Scupra spune că 
„proiectul ce vizează conservarea şi 
reconstituirea castrului roman este 
o investiţie care va pune în valoare 
un sit patrimonial de excepţie: 
Castrul Roman este înscris pe lista 
monumentelor istorice şi asta mă 
îndreptăţeşte să cred – subliniază 
primarul – că oraşul Ovidiu va căpăta 
noi valenţe şi va avea o mai bună 
vizibilitate în ochii turiştilor, dar şi în 
planurile de viitor ale investitorilor, 
mai cu seamă că în privinţa 
turismului sunt destule oportunităţi 
care ar putea fi valorificate pe termen 
scurt. Castrul Roman se află chiar 
pe malul Lacului Sutghiol, într-un 
peisaj mirific, în apropierea mării şi a 

La Teatrul pentru Copii şi Tineret 
„Căluţul de mare” Constanţa a 
avut loc lansarea volumului „Aneta 
Forna Christu – Păpuşarul cu suflet 
de copil”, coordonat de teatrologul 
Anaid Tavitian. 

Cartea a fost prezentată de 
directorul Bibliotecii Judeţene 
Constanţa „Ioan N. Roman“, dr. 
Corina Apostoleanu, jurnalistul 
Radio Constanţa Steliana Bajdechi, 
dr. Constanţa Călinescu, actorul 
şi profesorul universitar Lică 
Gherghilescu şi directorul artistic al 
Teatrului „Căluţul de mare”, Tiberiu 
Roşu.

Aneta Forna Christu, păpuşarul cu 
suflet de copil, după cum o numeşte 
buna sa prietenă Anaid Tavitian, 
are o carte de vizită impresionantă 
concretizată în peste 50 de ani de 
activitate pe scena Teatrului de Păpuşi 
Constanţa, actualul Teatru pentru 
Copii şi Tineret „Căluţul de mare”. 
Aici, din 1957, anul intrării sale în 
teatru până în 1999, anul pensionării 
sale şi mai apoi până în 2010, când 
a încheiat colaborarea cu instituţia 
de cultură de la malul mării, a creat 
peste 100 de roluri memorabile, 
încununate cu premii importante, a 
regizat spectacole şi a fost mentor 

● Proiecte pentru dezvoltarea turismului în oraşul Ovidiu

zonei turistice amenajate de primăria 
oraşului. 

Potenţialul turistic al oraşului 
Ovidiu va creşte şi sunt convins 
că investitorii vor identifica noi 
oportunităţi care să dezvolte turismul 
şi să stârnească interesul turiştilor. 
Am făcut şi un calcul şi am ajuns 
la concluzia că numărul turiştilor 
ar putea creşte cu cinci la sută în 
primii cinci ani. Când vor fi finalizate 
lucrările care au termen anul 2022, 

situl arheologic de la Ovidiu va 
avea faima pe care o merită, iar 
comunitatea se va bucura că oraşul 
câştigă încă un punct de atracţie unde 
evenimentele culturale vor beneficia 
de o mai mare notorietate. 

Viaţa comunităţii va fi mai 
dinamică, iar investiţiile în turism vor 
fi şi ele profitabile; zona de agrement 
de pe malul lacului Sutghiol va căpăta 
mai multă strălucire”. 

Oraşul Ovidiu are o zonă de 

agrement şi relaxare care s-a dezvoltat 
în ultimii ani. Şi acolo s-au făcut 
investiţii şi s-au implementat proiecte 
pentru îmbunătăţirea mediului urban 
şi pentru conservarea şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural. 
În această zonă, localnicii şi turiştii 
îşi petrec timpul liber în preajma 
debarcaderului ori pe insula Ovidiu, 
acolo unde pescăruşii vin să se 
odihnească pe timp de noapte. 

Ani MERLĂ

● Castrul Roman – încă un punct de atracţie pentru turişti
Oportunităţi pentru investitori

● lansare de carte la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare“

pentru tinerii săi colegi. Toate aceste 
realizări sunt cuprinse în volumul 
„Aneta Forna Christu – Păpuşarul cu 
suflet de copil”.

Teatrologul Anaid Tavitian, 
mulţi ani secretar literar şi apoi 
consultant artistic al Teatrului de Stat 
Constanţa, are dintotdeauna o mare 
dragoste pentru teatrul de păpuşi, 

mai ales că înainte de a fi secretar 
literar la Teatrul Dramatic Constanţa 
a fost referent literar la „Păpuşi”. În 
2011, la împlinirea a 55 de ani de 
existenţă a Teatrului pentru Copii 
i-a dedicat acestuia un volum special 
„Metamorfoza unui vis”, care se 
adaugă volumului „Thalia Ex Ponto. 
La cumpănă de milenii”, scris în 

colaborare cu Georgeta Mărtoiu, în 
2001. 

De asemenea, în 2018, Anaid 
Tavitian şi-a pus semnătura pe un 
alt volum important pentru istoria 
teatrului constănţean: „Eugenia 
Tărăşescu-Jianu: scenograf”. E o 
semnătură care îi aduce un omagiu 
acum distinsei actriţe Aneta Forna 
Christu, o bună prietenă pe care 
colegii au aplaudat-o în repetate 
rânduri la această lansare de carte, un 
eveniment care i-a tulburat pe cei care 
au venit, în semn de preţuire să o vadă 
pe Aneta, pe „păpuşarul cu suflet de 
copil”. Şi Aneta Forna i-a încântat  şi 
de astă dată mânuind (într-o secvenţă 
memorabilă) o păpuşă cu care a purtat 
un dialog. Din acest dialog spicuim 
pentru cititorii noştri o „frântură”; 
mărturisirea Anetei: Îi mulţumesc lui 
Dumnezeu pentru bucuriile şi darurile 
pe care le-am primit. Alături de colegii 
mei pe scenă mă simt ca într-o familie. 
Aici este familia mea adevărată. Azi, 
lacrimile de bucurie şterg lacrimile 
de suferinţă. Să fii actor de păpuşi, 
asta să ştiţi de la mine, ai nevoie de 
har şi de pasiune”. Cortina peste 
această lansare de carte s-a coborât 
în aplauze. Atmosfera a fost una de 
sărbătoare, cu lacrimi şi buchete de 
flori, cu îmbrăţişări şi autografe scrise 
de Aneta Forna Christu, cu mâna 
tremurând de emoţie.

Mihnea HAGIU

„Aneta Forna Christu – Pãpuşarul cu suflet de copil”



Pag 6	● credem că vă interesează
februarie

2020

În urmă cu câteva zile, vă 
reamintim, membrii Comitetului 
Local de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social s-au întâlnit 
la sediul ISJ Constanţa să discute 
şi să aprobe, după dezbateri care au 
fost întotdeauna utile şi eficiente, 
planul de şcolarizare privind 
învăţământul profesional. Din acest 
comitet fac parte reprezentanţii 
unor instituţii şi managerii unor 
firme care au încheiat parteneriate 
cu şcolile din filiera tehnologică, 
cadre didactice cu experienţă 
şi membrii unor sindicate 
(ALFA, FSLI). La întâlnire a 
fost prezent şi Florin Mărginean, 
şeful serviciului de prognoză 
din cadrul Centrului Naţional 
de Dezvoltare a Învăţământului 
Profesional şi Tehnic, un specialist 
cu experienţă şi cu deschidere 
pentru dialog, atent la propunerile 
participanţilor, la dezbaterile ce 
vizează învăţământul profesional. 
Participanţii la această întâlnire au 

● Ion Caraignat propune o calificare nouă

„Fermierii vor specialişti care 
să repare maşinile agricole 

performante”

discutat îndelung despre calificările 
profesionale şi despre priorităţile 
din piaţa muncii, dar şi despre 
noile calificări pe care ar trebui să 
le găsim în Registrul Naţional al 
Calificărilor Profesionale. 

„Sunt operatori economici care 
solicită să creştem numărul de 
locuri pentru tinerii care se califică 
să lucreze în spălătoriile auto. 
Unsprezece operatori au solicitat 
76 de locuri. Ne gândim să mărim 
numărul de locuri. Noi aveam în 

vedere doar 14 locuri”, remarca 
Florin Mărginean. 

Agenţii economici, spune 
Gabriela Neagu, inspector şcolar 
pentru învăţământul profesional şi 
tehnic, sunt ascultaţi cu atenţie şi 
cu responsabilitate. Pentru că au 
fost întrebări privind calificarea 
de electrician în construcţii, 
precizez că avem o clasă la 
Cernavodă. Mihai Macovei, 
reprezentantul Direcţiei Agricole 
a judeţului Constanţa, membru 

în Consiliul de Administraţie de 
la Liceul Tehnologic Pontica, a 
insistat asupra ajutorului pe care 
liceul l-a primit până acum de la 
Ministerul Agriculturii, trecând 
În revistă câteva măsuri care vor 
îmbunătăţi activitatea cadrelor 
didactice, şcoala urmând să 
aibă şi alte beneficii. Mai mult, 
Liceul Tehnologic va avea şi un 

privilegiu: spre deosebire de 
alte licee de profil, Direcţia 
Agricolă va acredita un curs 
unde tinerii se vor pregăti 
pentru a lucra pe maşini şi 
utilaje agricole performante. 
Venim în întâmpinarea 
unor solicitări, spune Mihai 
Macovei. Fermierii solicită 
specialişti care se pricep să 
aplice o tehnologie avansată, 
mai cu seamă după ce oferta 
furnizorilor de utilaje agricole 
performante e tot mai bogată. 

Ion Caragnat (sindicatul 
ALFA) a făcut o propunere 
şi a solicitat ca în scurt timp 

să se facă o analiză pentru a se 
găsi o soluţie privind pregătirea 
unor specialişti care să intervină 
în regim de urgenţă şi să repare 
maşinile agricole performante: 
Este nevoie de o calificare nouă, să 
ne gândim şi să privim asta ca pe o 
prioritate. Priviţi câmpul, fermierii 
achiziţionează combine noi, 
performante, utilaje care execută 
mai multe lucrări. Ei au nevoie de 
specialişti cu înalte competenţe” 

Iulian TALIANU

GABRIELA NEAGU,
inspector ISJ Constanţa

Când a nins, circulația 
în municipiul Constanța s-a 
desfășurat normal. S-a împrăștiat 
material antiderapant iar toate 
străzile au fost curățate. Primăria 
Municipiului Constanța a scos 
utilajele de deszăpezire. 

Sărărițele au 
împrăștiat material 
antiderapant  iar auto-
specialele cu lamă, 
precum și frezele de 
mici dimensiuni sau 
ATV-urile cu sărărițe 
au fost pregatite 
să intervină în 
funcție de condițiile 
atmosferice.

În acest moment 
se circulă în condiții 
bune pe toate arterele 
din municipiu.

Facem apel către 
toți constănțenii care 

● iarna nu a trecut
PRIMA PROBĂ A FOST TRECUTĂ CU BRIO

ies  în trafic să aibă autoturismele 
echipate corespunzător, cu 
anvelope de iarnă.

Având în vedere faptul că 
vântul suflă cu putere, Primăria 
Municipiului Constanța sfătuiește 
cetățenii să evite adăpostirea sau 

trecerea prin apropierea copacilor, 
stâlpilor, panourilor publicitare, 
precum şi a imobilelor aflate în 
construcţie. 

Conducătorii auto sunt rugați 
să evite oprirea sau staţionarea în 
dreptul copacilor de pe marginea 

drumurilor, pe care vântul puternic 
îi poate rupe, și să circule cu atenție 
sporită prin dreptul panourilor 
publicitare.

Constănțenii, agenții economici 
și asociațiile de proprietari pot 
semnala permanent orice problemă 

la următoarele numere de 
telefon:

Dispecerat Primăria 
Municipiului Constanța – 
0241/550055

Dispecerat Direcţia 
Generală Poliția Locală 
– 0241/484205, sau pe 
WhatsApp, la numărul 
0799606142

Dispecerat Serviciul 
Protecție Civilă, 
Securitate, Sănătate în 
Muncă și Situații de 
Urgență –  0737552271.

Ionela Sauciuc
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Vă punem la dispoziţie o informaţie care 
merită să fie privită cu un interes deosebit. 
Editura Humanitas a aşezat pe raftul librăriilor o 
carte insolită: Regele şi Duduia (Carol al II-lea 
şi Elena Lupescu dincolo 
de bârfe şi clişee), un 
volum care apare sub 
semnătura Tatianei 
Niculescu un autor de 
succes. Autoarea, vă 
reamintim, îşi alege teme 
de mare interes public: 
Cazul Tanacu, Familia 
regală românească, Zelea 
Codreanu, Arsenie Boca. 

După cum remarca un 
critic literar cu lecturile 
la zi, unde sexul ocupă 
loc cât cuprinde, cu detalii menite să inflameze 
fantezia, dependenţa sexuală, într-un mediu 
moral în care orice pare posibil. 

Regele şi Duduia e o pată de culoare în 
peisajul literar: întâmplări şi cadre exotice la 
Sinaia, la Paris şi la Londra, la Rio de Janeiro, 
Lisabona şi Elveţia, pe Coasta de Azur şi în 
Italia. 

În paginile cărţii şi-au găsit loc şi câteva 
fotografii cu Regele Carol şi Duduia. Sunt pagini 

Fermierii se gândesc la proiecte şi la Politica 
Agricolă Comună, se gândesc mai cu seamă la noua 
arhitectură pe care o va schiţa cercetarea şi inovarea, 
priorităţi care ar trebui să-i încurajeze pe tinerii 
manageri. Din păcate, aici e un semn de întrebare, 
un mare semn de întrebare: până acum s-a discutat 
despre instalarea tinerilor fermieri, de acum încolo 
– atenţie!, va deveni o prioritate stabilizarea tinerilor 
în mediul rural. Potrivit unor statistici de ultimă oră: 
31 la sută dintre agricultori au peste 61 de ani şi 6 
la sută au până în 35 de ani! Problema n-o întâlnim 
doar în grădina noastră, ea este o provocare şi în 
Uniunea Europeană. 

Temele Politicii Agricole Comune s-au înmulţit 
în ultima vreme: plafonarea subvenţiilor e una 
dintre ele. Fermele de la noi au nevoie de tehnologii 
noi, iar cine nu beneficiază de subvenţii corecte nu 
se încumetă să facă investiţii; cine nu face investiţii 
nu are cum să se dezvolte. 

Nu e un secret: cine beneficiază de o subvenţie 
corectă vinde în piaţă ceea ce produce şi vinde bine 
pentru că una e să primeşti 200 de euro subvenţie 
şi alta e să beneficiezi de 400 de euro. Mai mult, 
proiectele implementate în ferme şi în structurile 
asociative trebuie dezvoltate, fermele trebuie să 
fie modernizate. Politica Agricolă Comună vine să 
sprijine dezvoltarea şi să încurajeze performanţa, iar 
dacă întrebi un fermier ce îi trebuie să se dezvolte îţi 
va răspunde scurt şi cuprinzător: finanţare! Şi mai 
e ceva: politicile agricole au nevoie de coerenţă, 
câmpul are nevoie de irigaţii, cercetarea trebuie să 
fie integrată pentru ca fermierii să fie competitivi, 
iar în zona Mării Negre, după cum remarca un 
specialist cu o vastă experienţă, ar trebui să existe 
un fond de risc. 

Schimbările climatice îi vor obliga pe fermieri să 
fie manageri ai mediului. Tinerii fermieri au nevoie 
de sprijin. Ministerul Agriculturii şi structurile 
asociative trebuie să se consulte şi să colaboreze 
pentru a elibera un plan strategic naţional, pentru 
ca politica agricolă comună să nu îi ia pe fermieri 
prin surprindere ca prima zăpadă. Este nevoie de 
un studiu de impact. Putinţă există, voinţă la fel. 
Ce lipseşte? Asociaţiile profesionale, fermierii şi 
managerii trebuie să găsească pârghiile care să 
reprezinte interesele României. Nu e o lozincă, ci 
un adevăr, o ţintă. 

Iulian TALIANU

● Politica Agricolă Comună

O întrebare 
revine: Cum pot 

fi stabilizaţi 
fermierii?

● TUZLA

La începutul primăverii, tinerii îşi petrec 
sfârşitul de săptămână în sălile de la centrul pentru 
tineret din Tuzla mai mult decât până acum, spune 
Maria Damian Pascal coordonatorul acestui centru 
şi al proiectului cultural intitulat „Stratonis” – o 
asociaţie care are un parteneriat de colaborare şi cu 
Zona Metropolitană Constanţa. 

Pe afişele Asociaţiei Culturale Stratonis am 
întâlnit în ultima vreme 
manifestări şi spectacole 
care au avut ecou în 
rândurile tinerilor atât din 
comună, cât şi în rândul 
celor care au fost invitaţi 
să participe şi să urce pe 
scenă. Câteva spectacole 
au devenit deja tradiţie, ele 
sunt tot mai des întâlnite în 
calendarul cu evenimente 
tocmai pentru că au fost iniţiate de tinerii din 
Tuzla şi acum sunt privite şi aplaudate de localnici. 
Sunt spectacole care, în mare parte, amintesc de 
obiceiurile şi tradiţiile culturale din zonă. Altele, în 
schimb, i-au cucerit pe spectatori pentru că au avut 
darul şi harul de a veni cu lucruri noi, au avut darul 
de a veni în întâmpinarea unor aşteptări.

Săptămâna culturală a Tuzlei şi Tabăra 
Internaţională de Poezie, două manifestări cu 
invitaţi de prestigiu, după cum remarca Taner 
Reşit, primarul comunei, au stârnit un interes 
major în comunitate, îndeosebi în rândul tinerilor 
şi elevilor de la Şcoala Gimnazială, acolo unde 
cadrele didactice fac risipă de energie pentru a 
creşte atractivitatea orelor de literatură şi istorie.

Cursuri gratuite pentru tinerii  
care susţin examenul de bacalaureat

Centrul pentru Tineret din Tuzla e loc de 
întâlnire pentru tinerii din zonă, asta şi pentru că 
în fiecare săptămână aici se întâmplă ceva: are 
loc o lansare de carte ori se deschide o expoziţie 
unde noutăţile dau farmec şi culoare evenimentelor 
organizate de tinerii care au primit necondiţionat 
sprijinul echipei de la Asociaţia Culturală Stratonis.

La începutul acestui an, Centrul pentru Tineret 
Tuzla are pe afiş un 
eveniment: Mărţişorul! 
Radio Constanţa se 
va afla printre invitaţi. 
Putem spune că e vorba 
chiar de un partener de 
tradiţie, pentru că Radio 
Constanţa, un post de 
radio cu priză la public 
ne-a invitat (de curând) 
la alte două evenimente 

găzduite în acest aşezământ de cultură.
„Suntem alături de Centrul pentru Tineret din 

Tuzla şi apreciem iniţiativele şi proiectele Asociaţiei 
Stratonis”, spune primarul Taner Reşit, un gospodar 
cu spirit de iniţiativă şi, fapt remarcabil, unul dintre 
primii participanţi la evenimentele organizate 
în sala de spectacole a Centrului pentru Tineret. 
La Tuzla, veţi fi de acord cu noi, am „răsfoit” un 
adevărat jurnal cu idei inspirate despre cultură şi 
educaţie. În această primăvară, vom continua să 
sprijinim cursurile de dans sportiv, de şah şi de 
tenis, precizează primarul Taner, dar şi cursurile 
pentru tinerii care se pregătesc să susţină examenul 
de bacalaureat.”

Ionela SAUCIUC

● Vă semnalăm o carte insolită
Regele si duduia

captivante, mai cu seamă că ele au fost aşezate 
pe la mijloc, după ce cititorul află destule detalii 
despre cei doi protagonişti, dincolo de bârfe şi 
clişee. 

Regele şi Duduia (...) e o carte eveniment, 
o carte pigmentată abil cu informaţii şi pagini 
de jurnal, cu scrisori şi cu amintiri, încă un 
semn că autoarea cărţii ştie să întreţină interesul 
cititorului.

Andreea PASCU

,
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Scriem de o staţiune unde 
turismul este în floare: Eforie este 
– după Mamaia – cea mai atractivă 
locaţie în timpul verii. Trebuie să 
subliniem că proiectele au fost un 
punct de sprijin. Oraşul a căpătat 
şi farmec şi culoare: s-au făcut 
investiţii şi plajele au fost mărite; 
turiştii nu se mai înghesuie să 
stea la soare. Un proiect iniţiat 
de Robert Şerban, primarul 
oraşului, a vizat: „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de 
utilitate publică pentru valorificarea 
atracţiilor turistice în oraşul 
Eforie”. Un alt proiect a venit, 
să spunem aşa, în completare, 
e vorba de „Modernizarea şi 
abilitarea infrastructurii conexe de 
utilitate publică în scopul creşterii 
competitivităţii destinaţiilor 
turistice în staţiunea Eforie Sud”. 

Spre deosebire de anii trecuţi, 
când inerţia se vedea şi de pe 

● Raportul lui Robert Şerban primarul oraşului Eforie

EFORIE ediţie specială

Proiectele, un Punct de sPrijin Pentru 
dezvoltarea turismului

mare şi de pe uscat, iniţiativele şi 
proiectele au avut darul de a sprijini 
dezvoltarea oraşului, punând în 
valoare potenţialul zonei, dar şi 
propunerile consilierilor locali care 

au venit cu idei noi. Una dintre 
aceste idei a pus în mişcare un 
proiect care a vizat amenajarea 
zonei turistice din preajma lacului 
Belona, un loc care a devenit 

un punct de atracţie pentru 
turişti. S-au înregistrat multe 
lucruri bune în privinţa creşterii 
capacităţii administrative; trebuie 
să subliniem că primarul Robert 
Şerban şi echipa sa de colaboratori, 
între ei aflându-se de fiecare dată şi 
Florin Coja, directorul de la Urban 
Eforie, gospodar cu iniţiativă şi 
cu experienţă, a privit cu atenţia 
cuvenită o prioritate: „reconversia 
terenurilor degradate pentru 
folosul cetăţenilor”. Un proiect pe 
această temă se află în derulare şi 
el va aduce beneficii care scot în 
evidenţă perseverenţa şi tenacitatea 
consilierilor locali, dar şi ideile 
inovatoare ale unor specialişti. 
Proiectul acesta se va finaliza în 
2022. 

Mai nou, la Eforie sunt câteva 
proiecte care se află în etapa de 
contractare. Trebuie să reţinem, de 
bună seamă, că proiectele pe care 
le amintim aici vor beneficia de 
finanţare europeană. Ele vizează 
dezvoltarea infrastructurii de 
agrement; Centrul de Excelenţă 
Carmen Sylva, care are ca ţintă 
serviciile educaţionale, culturale 
şi recreative – integrate – este o 
prioritate pentru primăria oraşului 
Eforie; un alt proiect va veni în 
completarea proiectului amintit 
şi va contribui substanţial la 

îmbunătăţirea spaţiilor publice 
urbane.

Alte câteva proiecte sunt în 
evaluare, e vorba de reabilitarea 
şi modernizarea Şcolii Gimnaziale 
nr. 1; construirea unei săli de sport 
în Eforie Nord, un proiect mult 
aşteptat de tineri, îndeosebi de 
sportivi, care ţintesc performanţa, 
se află pe lista cu priorităţi din 
agenda de lucru a primarului 
Robert Şerban; tot în Eforie 
Nord un proiect care face valuri 
vizează construirea unei grădiniţe 
cu program prelungit. El e, cum 
spuneam, în etapa de evaluare. 

Cinci proiecte se află în perioada 
de sustenabilitate. Unele sunt în 
anul patru, altele în anul cinci. Le 
trecem în revistă, cu precizarea că 
fiecare proiect e o pată de culoare 
în peisajul de pe litoral: Parcul de 
recreere şi Promenadă din Eforie 
Nord; Festivalul Pescarilor şi 
Centrele Naţionale de Informare şi 
Promovare Turistică, cu menţiunea 
că e vorba de dotarea centrelor din 
Eforie Nord şi Eforie Sud. 

Vă supunem atenţiei, şi cu asta 
încheiem, câteva cifre: valoarea 
totală a proiectelor în perioada 
de implementare 86.759.873,7; 
valoarea totală a proiectelor cu 
finanţare europeană (aprobate) în 
etapa de contractare 68.907.365,38 
lei. 

Iulian TALIANU

RObERT 
ŞERbAn,
primarul 
oraşului 

Eforie


