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● Eveniment

inedit la Ovidiu - Sărbătorile Europei

Arhiepiscopia
Tomisului,
Academia Tomitană și Primăria
orașului Ovidiu au lansat proiectul „Sărbătorile Europei”.

Evenimentul a avut loc la
Pavilionul Expozițional din
orașul Ovidiu;
au fost prezenți
IPS Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului,
George Scupra – primarul orașului Ovidiu, Barbu Constantin –
președintele Academiei Dimitrie
Cantemir, Mihai Lupu – ctitor al

STAGII DE PRACTICĂ - SUCCESUL
GARANTAT ÎN CARIERA ALEASĂ!

Academiei Tomitane și sculptorul Rodion Gheorghiță.
Proiectul își propune reunirea unor personalități literare și
artistice din peste 30 de țări, precum și inaugurarea „Atelierului
Brâncuși”, o expoziție ce conține
25 de lucrări din cele 102 lucrări
pierdute sau distruse ale marelui
sculptor, realizate în bronz, piatră și ghips. În decurs de un an
vor fi realizate și celelalte 77 de
lucrări.
Ani MERLĂ

Un nou început de an universitar, un
eveniment care nu seamănă cu cele din
toamnele de până acum, un altfel de an
universitar, ce va fi marcat de noi provocări și de schimbări, un an care, după
cum remarcă fostul rector al Universității Maritime Constanța, prof. dr. ing.
Cornel Panait, va schimba radical mo-

dul de viață al studenților, iar ei nu au
decât o soluție la îndemână: adaptarea!
Să-l ascultăm pe prof. dr. ing. Cornel Panait, un specialist cu experiență,
inițiatorul unor proiecte care au pus
în valoare inventivitatea studenților și
a stimulat dialogul și ideile noi care
sunt un punct de sprijin pentru absolvenții acestei universități: „Trebuie să
gândim pașii pe care îi avem de făcut
acum și în viitor, trebuie să îmbunătățim procesul de învățare și predare. Calitatea trebuie să fie o țintă. Online va
fi, în opinia mea, un nou mod de viață.
Ce trebuie să facem în acest caz? Să le
asigurăm studenților posibilitatea de a
învăța în această structură online. Cred
că ar trebui modificat procesul de evaluare, studenții trebuie să înțeleagă fenomenul. Studentul trebuie să învețe să
analizeze problema. Trebuie să avem
măcar o idee generală despre o temă.
(continuare în pag.4)

Ultima oră
18 AUTOBUZE MERCEDES-BENZ
DE CAPACITATE MICĂ PENTRU CONSTANȚA
CT BUS face următorul pas pentru a consolida poziția municipiului Constanța
în topul oraşelor europene care deţin o bază ultramodernă de transport în comun.
Bogdan Niță – directorul CT BUS: “CT BUS este mai mult decât o companie.
Este linia care unește cele 3 orașe: orașul turistic, Mamaia, orașul de sus, Constanța
și orașul de jos, Portul. Într-un mod fericit, cu ajutorul mijloacelor de transport
pentru turiști, traversăm și Portul. Orașul este străbătut cu certitudine, iar pentru
Mamaia ne-am aplecat foarte tare să-i deservim atât pe turiști, cât și pe cei care
lucrează în acea zonă.”
(continuare în pag.5)

● detalii în pag. 5

Expoziția Mixobarbarii din Dobrogea
în contextul lumii bizantine
(secolele VI-XIII)

Recondiționarea
statuilor și monumentelor
din Constanța
Primăria Municipiului Constanța
a curățat, recondiționat și pus în
valoare cele 6 statui și monumente
din municipiul Constanța, care nu
fac parte din lista monumentelor
istorice și care, în timp, din cauza
intemperiilor sau a altor factori s-au
deteriorat.
Mai exact, Monumentul Eroilor
Reg. 13 Artilerie „VULTURUL”
din Parc Tomis II, Monumentul

Muzeul de Istorie Națională
și Arheologie din Constanța, în
colaborare cu Muzeul Național de
Istorie a României și Institutul de
Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă
Simion” din Tulcea, invită publicul
iubitor de istorie și arheologie
dobrogeană la vernisajul expoziției
Mixobarbarii din Dobrogea în
contextul lumii bizantine (secolele
VI-XIII), care va avea loc începând
de miercuri, 14 octombrie, la sediul
din Piața Ovidiu, nr. 12.
Secolele VI-XIII însumează
în Dobrogea partea de final a
antichității, perioada migrațiilor și
partea de început a Evului Mediu.
Aflat în granițele Imperiului
bizantin, teritoriul istro-pontic intră,

în a doua jumătate a secolului al VIlea, în atenția populațiilor venite din
regiunea nord-pontică, care, aflate
la începutul procesului de migrație,
vor copleși cu amploarea acțiunilor
lor aproape întreaga provincie.
Sfârșitul antichității a fost urmat
de o lungă perioadă de amalgamare
a populației existente cu noii
migratori, proces ce s-a încheiat
spre finalul intervalului cronologic
propus, cu marea invazie mongolă.
Cu staționări mai lungi sau doar în
trecere, fiecare populație migratoare
(slavi, kutriguri, avari, utriguri,
bulgari, maghiari, varego-kieveni,
pecenegi, uzi, cumani, tătari și
alte seminții antrenate de aceștia)
și-a lăsat, mai mult sau mai puțin,
amprenta asupra populației, culturii
și istoriei provinciei.
”Mixobarbaroi”/mixobarbari
este termenul prin care cronicarul
Mihail Attaliates desemna populația
din spațiul paristrian, termen
tradus prin expresia ”populație pe
jumătate barbară”. Prin el bizantinii
desemnau pe străinii bizantinizați
(prin adoptarea limbii grecești și a
religiei creștin-ortodoxe), precum
și pe bizantinii care aveau străini

în linia de rudenie ascendentă.
Este dificil de stabilit care și câți
dintre autohtoni și migratori au
fost ”bizantinizați” și în ce măsură
acest proces a fost de durată sau
doar o oportunitate a momentului.
Tocmai de aceea, ne-am permis să
alocăm termenul tuturor acelora care
în intervalul cronologic propus au
locuit în Dobrogea, chiar și pentru o
perioadă scurtă. Moștenirea acestora,
parte a istoriei Dobrogei, sperăm
să se dovedească importantă și
fascinantă.
Expoziția, ce va putea fi vizitată
în perioada 14 octombrie – 15
decembrie 2020 la etajul al II-lea
al Muzeului de Istorie Națională și
Arheologie din Constanța, reunește
peste 200 de obiecte arheologice
descoperite pe teritoriul Dobrogei,
oferind ocazia cunoașterii unei
lumi mai puțin știute și scoțând la
lumină o perioadă ”întunecată” și
”barbarizată”.
Toate acestea, precum și o succintă
expunere a istoriei provinciei în
secolele VI-XIII, sunt prezente în
catalogul expoziției, bilingv, care
însumează 186 de pagini și a fost
publicat la prestigioasa Editură
Mega, din Cluj-Napoca.
Iacob IONIȚĂ

● Elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria”

printre cei remarcați la

Eroilor
„INDEPENDENȚA”,
Obeliscul din Parcul Casei de
Cultură, „Căderea de pe soclu“,
Monumentul Reg. 34 Artilerie –
Str. Traian și „Ținerețe” – Hotel
Doina din stațiunea Mamaia au fost
recondiționate de artiști plastici.
Lucrările au fost realizate cu
respectarea tehnologiilor specifice,
aplicabile în funcție de materialul
fiecărui obiectiv - piatră, bronz,
alamă sau mozaic - astfel încât să
nu fie afectate suprafețele asupra
cărora s-a intervenit.
Operele de artă au avut nevoie
de preconsolidarea suprafețelor,
îndepărtarea sărurilor și a chiturilor
necorespunzătoare, retușări cromatice, tencuirea soclurilor, consolidarea suprafețelor sau tratamente
de hidrofugare.
Pentru finalizarea lucrărilor, în
această perioadă, se mai lucrează
în ateliere la realizarea elementelor
ce au trebuit înlocuite (baionete,
ciucuri, litere), urmând ca acestea
să fie montate pe operele de artă.
Adrian CRĂCIUN
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● educaţie

ȘCOALA DE VARĂ DE ȘTIINȚĂ
ȘI TEHNOLOGIE DE LA MĂGURELE
În urmă cu câteva zile s-a
încheiat Școala de Vară de Știință
și Tehnologie de la Măgurele,
ediție online. Ea a avut ca obiectiv
valorificarea expertizei științifice
din cadrul platformei de educație și
cercetare de la Măgurele, făcând-o
accesibilă elevilor de liceu,
indiferent de specializarea acestora
și a cadrelor didactice care predau în
sistemul STEM (științe, tehnologii,
inginerie, matematică). Este recunoscut faptul că această ediție

online reprezintă o provocare pentru
organizatorii ce propun acces la
webinarii, dezbateri despre știință,
tururi și experimente virtuale, kituri
hands-on, proiecte, lucru în echipă
și un focus pe contribuțiile științei
la cunoașterea și prezervarea
patrimoniului național și cultural.
Înscrierea la această școală
de vară s-a făcut în urma unui
concurs al proiectelor de cercetare
realizate de elevi, în domeniile
propuse de organizatori, ea fiind
condiționată de
recomandarea
unui profesor
care să certifice
că elevul are
profilul
potrivit
acestei
experiențe
extraordinare.
Dintre cele
50 de locuri
pe țară, două

au fost ocupate de elevii Cătălina
Cristina Rebegea și Andrei
Răzvan Crăciun, din clasa a
X-a la Colegiul Național de Arte
„Regina Maria”, coordonați de
profesor Gabriela Burlacu, care
au demonstrat juriului (format din
experți în educație și cercetători de
la platforma Măgurele), că arta este
un suport pentru interesul științific
al tinerilor și au reușit să propună
câte un proiect câștigător.
Astfel a început aventura cunoașterii pentru ei. Timp de o săptămână (în care au fost susținuți de
experți în educație și cercetare de
pe platforma Măgurele, dar și de
invitați internaționali), concurenții
au parcurs un set de module din arii
diferite de dezvoltare.
Performanța elevilor de la
colegiul constănțean se cuvine să
o salutăm în paginile CRONICII
METROPOLITANE.
prof. Monica ENACHE
octombrie
2020

● Comuna POARTA

● Comuna

ALBĂ

Primarul Vasile Delicoti:
„Cu ajutorul proiectelor promovăm spiritul gospodăresc”
Când vine vorba de administrație,
de școli și de grădinițe, dar și
de așteptările cetățenilor, Vasile
Delicoti, primarul comunei Poarta
Albă se gândește la proiecte și spune:
„Am reabilitat și extins școala
gimnazială din comună, e vorba
de îmbunătățirea infrastructurii
educaționale. E
un proiect care
a fost un punct
de sprijin pentru
colaboratorii mei,
a fost proiectul
de pe urma căruia
am
câștigat
experiență,
o
experiență
care ne-a ajutat
să
accesăm
un proiect în
urma căruia am
reabilitat rețeaua de alimentare
cu apă și am înființat o rețea
de canalizare menajeră în satul
Nazarcea, o localitate care se află
mai nou, pe lista de investiții care
aduc avantaje locuitorilor; am
finalizat, precizează Vasile Delicoti,
un proiect ce vizează reconstrucția
ecologică forestieră pe terenurile
degradate din zonele Galeșu și Gară.

●

Aici e vorba de împădurirea unor
terenuri degradate; un proiect mult
așteptat de localnici - Grădinița cu
program prelungit cu șase grupe - a
fost finalizat.”
Pe agenda primăriei din comuna
Poarta Albă, o localitate unde
proiectele au promovat spiritul

gospodăresc, se află și alte investiții
ceea ce demonstrează că, în
ultimii ani, a cunoscut capacitatea
administrației de a accesa finanțări
și proiecte care să aducă bunăstare
și confort.
O prioritate este iluminatul public
din cartierele comunei. Potrivit unor
informații culese dintr-o statistică
pusă la dispoziție de primăria Poarta

CORBU

UN PROIECT CU VALENȚE EDUCATIVE
Efectele acestui proiect se văd în fiecare zi atât
în școală, cât și în vacanță

După primele activități din
Proiectul
UBUNTU,
inițiativă
susținută de Black Sea Oil Gas
și de două ONG-uri: Centrul de
Dezvoltare Comunitară și Centrul
pentru Tineret Corbu, putem semnala
primele schimbări în ceea ce privește
atitudinea și comportamentul elevilor
de la Școala Gimnazială „Gheorghe
Lazăr” din comună. Copiii se gândesc
la aceste activități și așteaptă ca unele
să fie organizate și în vacanță.
Proiectul despre care scriem își
propune să contribuie la diminuarea
cazurilor de violență fizică și verbală
din mediul școlar, e vorba de elevii
de 11-15 ani. E un proiect în derulare
și el trebuie privit cu atenția cuvenită
de către participanți.
octombrie
2020

Profesoara
Elena
Badea,
directorul Școlii din comuna Corbu,
un cadru didactic cu experiență și cu
vocație de pedagog, care a instruit
câteva promoții de elevi, a ținut să
precizeze că profesorii au inițiat
o serie de activități care vizează
educația copiilor. „De la această idee,
adaugă Elena Badea, am pornit atunci
când am scris acest proiect; am pornit
de la un studiu intern pe care l-au
conceput cadrele didactice din școală,
un studiu care, fapt îngrijorător,
semnala creșterea cazurilor de
violență. Având la îndemână aceste
informații, cadrele didactice, cărora
li s-a adăugat un expert - colaborator
al firmei care finanțează acest proiect
- am schițat (într-o primă etapă) un

Albă, pe lista cu priorități se află
un proiect de canalizare menajeră
în zona „D” a comunei, e vorba de
proiectul finanțat printr-un program
al Agenției pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale. Se cuvine să
inserăm încă o veste bună pentru
cetățeni, e vorba de o campanie
ce
vizează
modernizarea
infrastructurii
rutiere, atât în
Poarta
Albă,
cât și în satul
Nazarcea
și
cartierul
zona
„D”, cum este
cunoscută
de
localnici.
A c e a s t ă
campanie
ce
vizează
infrastructura rutieră se află în derulare.
În comuna Poarta Albă, în ciuda
obstacolelor și a necazurilor pe care
oamenii sunt nevoiți să le înfrunte,
încercând să se protejeze și să
treacă peste o piatră de încercare,
și Coronavirus este nu-i așa?, o
asemenea încercare! Și încă va mai
fi.

Ionela SAUCIUC

set de activități. Între ele, pot aminti
participarea elevilor la dezbateri și
vizionarea de filme, acțiuni unde am
fost sprijiniți de o echipă de voluntari
de la Centrul pentru Tineret; am
organizat dialoguri despre muzeele
și teatrele constănțene, i-am invitat
pe elevi la un dialog despre aceste
evenimente culturale. Am descoperit
că ei au fost surprinși plăcut de noile
informații, precizează profesoara
Elena Badea. Vom avea și o întâlnire
cu psihologii de la Penitenciarul
Poarta Albă, profesioniști care
au o bogată experiență privind
combaterea faptelor mai puțin
civice.
Școala va desfășura în cadrul
acestui proiect și alte activități
aprobate și susținute de către
finanțator, căruia îi mulțumim
și pe această cale. Le rămânem
recunoscători celor care sprijină
activitatea acestui proiect cu valențe
educative.

Irina OANCEA

23 AUGUST
În Digitaliada, ca
într-o familie

Școala Gimnazială ,,George Coșbuc”
din localitatea constănțeană 23 August are
un obiectiv principal: învățătura trebuie
să fie întotdeuna un orizont, nu doar
un drum. Și cum a învăţa cum să înveţi
este cea mai importantă deprindere din
școală, orizontul elevilor și profesorilor a
fost lărgit odată cu lansarea Programului
Digitaliada, în anul 2019, iar învățarea cu
ajutorul instrumentelor digitale a devenit
mai ușoară, mai atractivă, realmente
benefică.
Derulat și implementat de Fundația
Orange, Programul Digitaliada a înrolat
în școală 30 de tablete cu monitorizare
permenentă, a dotat instituția de învățământ cu laptop, videoproiector, a oferit
serviciu de mentenanță, toate având ca
obiectiv sprijinirea cu metode digitale în
predarea matematicii și TIC. Echipa de
proiect formată din doamnele director
Valentina David, Magdalena BaciuIacob (Enescu Octavia), doamnele
profesor de matematică Camelia Nicoleta
Alexandru, Cristina Drăgoi și doamna
profesor de TIC, Elena Monica Ștefan,
au beneficiat de cursuri de formare din
partea trainerilor Digitaliada, desfășurate
la Sibiu și București și au diseminat
competențele digitale din formarea
dumnealor cu fascinație, în rândul
colectivului de cadre didactice, oferind
modele de bune practici. Folosirea la
clasă a metodelor de lucru interactive, cu
ajutorul instru-mentelor digitale, a crescut
imediat interesul elevilor pentru învățare,
dar și performanțele școlare ale elevilor.
În momentul suspendării cursurilor din
acest an, profesorii și elevii au continuat
să învețe să folosească resursele deja
disponibile și Platforma interactivă
Digitaliada a devenit din ce în ce mai
prietenoasă, fiind folosită zilnic în
procesul de predare-învățare-evaluare.
Platforma învățare și testare on-line a
fost foarte utilă pentru continuitatea
procesului educațional și, de multe ori,
a adus bucurie elevilor, care reușeau să
se corecteze, să învețe din greșeli, prin
reluarea testelor, să obțină note mai bune.
Încă de la debutul pandemiei, ea a devenit
platforma oficială a școlii, principalul
loc de comunicare a lecțiilor, temelor
și testelor. Pregătirea pentru Evaluarea
Națională a elevilor din anul terminal nu
a suferit nicio întârziere, iar rezultatele
au venit ca o încununarea a unei munci
susținute constant, mediată de o grație,
aceea a proiectului Digitaliada. Așadar,
mulțumită resurselor educaționale, care
erau deja implementate în școală, a fost
facilită și imediată comunicarea on-line
pentru elevi, profesori și părinți. Această
platformă laborioasă a adus ,,de urgență”
oportunități și căi de transmitere la distanță
dintre cele mai complexe, dar în același
timp, complete, făcând Școala Gimnazială
„George Coșbuc” din localitatea 23 August
să se simtă ca într-o familie.

director prof. Valentina David
prof. Carmen Usurelu
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PRIMUL CENTRU PENTRU
PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

Constanța are de astăzi primul centru
permanent pentru persoanele fără adăpost. Centrul „Sfânta Filofteia” are o
capacitate de 50 de locuri, 14 pentru
femei și 36 pentru bărbați.
În cadrul unui ceremonial religios,
adăpostul a fost inaugurat de curând.
Se cuvine să menționăm sprijinul
domnului Stere Samara de la Fundația
“Sammarina” care a pus la dispoziție
gratuit spațiul și al domnului Petre Pre-

da de la Asociația „Suflete Deschise”
care va asigura hrana beneficiarilor,
Arhiepiscopiei Tomisului și doamnei
Maria Burchel de la Asociația „Benevolus” care a ajutat cu o parte din dotările centrului.
Reprezentanții primăriei au declarat
că: “Despre asta este viața, despre a ne
sprijini unul pe celălalt la nevoie. Mă rog
la bunul Dumnezeu să fie cât mai puțini
oameni care să aibă nevoie să fie adăpostiți la centrul permanent “Sfânta Filofteia”, dar sunt convins că cei care vor
avea nevoie vor găsi aici un sprijin real,
iar împreună îi vom ajuta să depășească
momentul mai greu din viața lor”.

Adăpostul „Sfânta Filofteia” funcționează la etajul I al Complexului comercial „Doi Cocoși”.
Spațiul, în suprafață de aproape 400
mp, a fost reamenajat, compartimentat, utilat și mobilat, în conformitate
cu standardele pentru serviciile sociale
organizate ca adăposturi de noapte.
Suma totală cheltuită din bugetul local pentru amenajare acestui spațiu a
fost de aproximativ 705.000 lei.
Adăpostul are o capacitate de 50 de locuri: 1
dormitor pentru femei cu
14 paturi și 1 dormitor
pentru bărbați cu 36 de
paturi, dotate cu grupuri
sanitare și dușuri. Spațiul
deține sală de socializare,
sală de primire, 1 birou
pentru personal și spațiu
pentru mașină de spălat.
Serviciul social furnizează gratuit
persoanelor fără adăpost servicii de
îngrijire personală, supraveghere, găzduire temporară pe timp de noapte, în
vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului
de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii
vieţii.
Principalele activități oferite în acest
adăpost sunt: cazare pe perioada nopții
6 luni, cu posibilitatea de prelungire
pentru încă 6 luni; asigurarea condițiilor pentru igienă corporală (duș),
igienizarea lenjeriei beneficiarilor;

supravegherea beneficiarilor pe timpul
nopții; asigurarea unor echipamente de
cazarmament adecvate.
De asemenea, în baza unui acord de
parteneriat încheiat de primărie, Asociația „Suflete deschise” va oferi beneficiarilor pachete cu hrană pentru micul
dejun, iar Arhiepiscopia Tomisului asigură activități de socializare și asistență religioasă cu personal propriu.
Conform Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin H.C.L.
nr.105/2019, beneficiarii serviciilor
sociale acordate în adăpostul de noapte
sunt:
1. a) persoanele fără adăpost, cu domiciliul/reşedinţa înregistrată în actele
de identitate pe raza municipiului Constanța, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt persoane care
nu au o locuinţă, trăiesc în stradă, spaţii
publice, precum parcuri, scări de bloc,
canale, imobile dezafectate sau nelocuite, care nu au acces imediat la o formă
de locuire.
2. b) persoanele fără adăpost, fără
acte de identitate, identificate în evidenţele poliţiei locale, cu ultimul domiciliu/reşedinţa în municipiul Constanța.
3. c) prin excepţie, persoane fără
adăpost cu adresa de domiciliu în altă
unitate administrativ-teritorială, identificate pe raza municipiului Constanța,
pe perioada sezonul rece noiembrie –
martie, în funcţie de locurile disponibile.

STUDENȚII VOR AVEA
DOAR BENEFICII

(urmare din pag.1)
Numai schimbând sistemul de evaluare putem ajunge la performanță.
Studenții vor avea doar beneficii. Un
absolvent poate ajunge să ocupe un
loc în managementul flotei mai repede
decât în alte locuri. Dacă navighează,
va avea și un salariu care îi va aduce
satisfacții.
Avem o secție de electronică și comunicație, ca să vă dau un exemplu,
care are un viitor strălucit. Un inginer
cu experiență, inventiv, este binevenit
mereu.
UMC are câțiva parteneri cu care
colaborăm cu beneficii atât pentru noi
cât și pentru ei, mă gândesc la ENEL și
la TRANSELECTRICA, cu mențiunea
că, în ultima vreme, am primit frecvent solicitări de la aceaste companii
interesate de abilitățile și competențele absolvenților noștri. Avem o direcție la UMC, pe care o dezvoltăm: energii
neconvenționale. Avem un proiect și ne
bucurăm că au apărut și primele rezultate.
Rezultate bune, promițătoare. Nu intrăm în
detalii, dar vă rog să rețineți un amănunt:
utilizând sursele de energie verde, am făcut
o economie de 5000 de lei. E un prim pas.
Vom vorbi curând despre următorii pași.
Vrem să le dăm absolvenților cunoștințe
de economie și soluții de economisire, cât
mai multe cunoștințe, atât teoretice cât și
practice, ne gândim la o dezvoltare a aptitudinilor.
La UMC avem o deviză: Fii deștept
și începe călătoria! Noi asta facem în
fiecare zi!”

Elena MATEI

● SPAȚII PENTRU ÎNCĂRCAREA
MAȘINILOR ELECTRICE ●
Primăria Municipiului Constanța a montat primele stații
gratuite pentru încărcarea mașinilor electrice. Două dintre
acestea sunt amplasate în parcarea de la Sala Sporturilor, iar
alta a fost montată în stațiunea
Mamaia.
”Am accelerat programul de
stații electrice pentru că ne dorim dezvoltarea infrastructurii
pentru vehiculele de transport
rutier nepoluant din punct de
vedere energetic în municipiul
Constanța, ceea ce va permite
atât îmbunătățirea calității vieții populației, cât și îmbunătățirea calității mediului înconjurător.” - a precizat purtătorul de
cuvânt al primăriei.
Stațiile de încărcare sunt
complet gratuite și pot fi folosite
oricând, de orice tip de mașină
electrică.
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Încărcarea se realizează, în
funcție de capacitatea bateriei și tipul încărcătorului, între
două și opt ore, pe locurile
de parcare special amenajate
pentru alimentarea mașinilor
electrice.
Alte câteva zeci de stații
electrice urmează să fie montate în mai multe zone, astfel
încât toți deținătorii de mașini
electrice să poată beneficia de
astfel de facilități în orașul
nostru.
Persoanele fizice sau juridice din municipiul Constanța,
utilizatori de autovehicule hibrid sau electrice, beneficiază
de gratuitate, pentru folosirea
locurilor de parcare din parcările publice cu plata cu tarif
orar din oraș.

Identificarea acestor autovehicule se va face printr-o vinietă,
emisă de Primăria Municipiului
Constanța.
Cei interesați pot depune la
sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, strada Ștefan Mihăileanu, nr. 10, o cerere la care
vor atașa în copie următoarele
documente:
- Carte de identitate sau certificat de înregistrare fiscal;
- Declarație GDPR – se găsește pe site-ul Primăriei Constanța;
- Certificat de înmatriculare al
autovehiculului;
- Documente care fac dovada
dreptului de utilizare al autovehiculului.
Aceste documente pot fi transmise și pe adresa de e-mail: parcari@primaria-constanta.ro

Pagină realizată de
Adrian CRĂCIUN

octombrie
2020

PROIECT CO-FINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axă prioritară

6. Educație și competențe

Prioritate de investiții

10.iv Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii,
facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și
formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea
competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme
de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie

Obiectiv specific

6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și
ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI

Titlu proiect

Stagii de practică - succesul garantat în cariera aleasă!

Nr. contract finanțare

POCU/633/6/14/132084

COMUNICAT DE PRESĂ
26octombrie 2020
STAGII DE PRACTICĂ - SUCCESUL GARANTAT ÎN CARIERA ALEASĂ!
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în calitate de solicitant anunță
demararea implementării proiectului “Stagii de practică - succesul garantat în
cariera aleasă!”, acesta acoperă cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României,
respectiv: Regiunea Nord-Est, Regiunea Sud-Est, Regiunea Sud-Muntenia, Regiunea
Sud-Vest Oltenia, Regiunea Centru, Regiunea Vest, Regiunea Nord-Vest.
Proiectul vizează facilitarea accesului pe piața muncii pentru 185 de elevi
(ISCED 2-4, nivel de calificare 3-5) din domeniile economice cu potențial competitiv
identificat conform Strategiei Naționale de Competitivitate, precum și a SNCDI: turism
și eco-turism, procesare alimente și băuturi, TIC din Regiunea Sud-Est, prin
derularea de activități de învățare aferente stagiilor de practică pentru creșterea
numărului absolvenților care găsesc un loc de muncă și stimularea participării la
programe de învățare la locul de muncă a elevilor. Acesta urmărește creșterea
gradului de conștientizare și promovare de atitudini pozitive față de importanța
programelor de învățare la locul de muncă.
Proiectul„Stagii de practică - succesul garantat în cariera aleasă!”, nr.
contract finanțare POCU/633/6/14/132084,va fi implementat de către Institutul
Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în parteneriat cu Asociația De Dezvoltare
Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța, în perioada 19.10.2020-18.10.2022,
cu o valoare totală de 2.216.434,93 lei din care cofinanțare UE în valoare de
1.883.969,69 lei.
Proiectul „Stagii de practică - succesul garantat în cariera aleasă!”, nr.
contract finanțare POCU/633/6/14/132084 este cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
E-mail: office@idru.ro
Telefon: 0241 616 310; 0788 498 223

Operator de date cu caracter personal Nr. 18904

18 autobuze
MERCEDES-BENZ
de capacitate
mică intră în
flota municipiului
Constanța

(continuare din pag. 1)

Valoarea totală a investiției făcute de
către Primăria Municipiului Constanța este
de 8.403.361 lei fără T.V.A, iar valoarea
unitară a unui autobuz este de 466.300 lei
fără T.V.A.
Procedurile de achiziție au fost
demarate la sfârșitul anului trecut, o dată
cu emiterea deciziei interne de întocmire a
documentației (caietului de sarcini) și s-au
încheiat pe data de 19 iunie 2020, când a
fost semnat contractul cadru al achiziției.
MERCEDES-BENZ - M2, de capacitate
mică, EURO 6, faza D, cu podea coborâtă.
Cele 18 autobuze, care au o capacitate
de transport de aproximativ 500 de călători
pe oră, vor prelua fluxul de călători și de
pe străzile unde nu au acces mijloacele de
transport în comun de dimensiuni mari.
Ele vor asigura legătura între obiective
importante, printre care: Casa de
Cultură a Sindicatelor; Spitalul Județean;
Universitatea Andrei Șaguna; Universitatea
Ovidius; Inspectoratul Județean de Poliție
etc.
Cele 18 autobuze Mercedes-Benz M2/
M3 de capacitate mică vor opera, pentru
început, două trasee noi:
1. Linia “13”: Km 5 – b-dul Aurel
Vlaicu – b-dul Lăpușneanu – Carrefour.
Traseu: Km 5 (cap linie Auchan) – șos.
Mangaliei – str. Mugurului – str. Micșunelelor
– str. Pandurului – str. Liliacului – b-dul Aurel
Vlaicu – str. Dezrobirii – str. Soveja – b-dul
Lăpușneanu – b-dul Aurel Vlaicu – Campus
Universitar – b-dul Tomis - Carrefour –
Selgros – Dedeman (strada paralelă cu
b-dul Tomis) – b-dul Tomis – b-dul Aurel
Vlaicu – b-dul Lăpușneanu – str. Soveja
– str. Dezrobirii – b-dul Aurel Vlaicu – str.
Liliacului – str. Pandurului – șos. Mangaliei
– Km 5 (cap linie Auchan).
2. Linia “14”: Zona Industrială – Sat
Vacanță – Complex Comercial VIVO.
Traseu: Zona Industrială – str. Industrială
– str. Cumpenei – str. Dezrobirii – str. Eliberării
–str. Ion Luca Caragiale – b-dul Lăpușneanu
– str. Nicolae Iorga – b-dul Mamaia – str. Ion
Rațiu – str. Unirii – b-dul Mamaia – Campus
Universitar – b-dul Aurel Vlaicu – Complex
Comercial Vivo – b-dul Aurel Vlaicu –
Campus Universitar – bd. Mamaia – str. Ion
Rațiu – str. Poporului – str. Secerisului – b-dul
Lăpușneanu – str. Ion Luca Caragiale – str.
Eliberării – str. Dezdrobirii – str. Cumpenei –
Zona Industrială.
Achiziționarea celor 18 autobuze
Mercedes-Benz M2 de capacitate mică
reprezintă un pas important înainte pentru
modernizarea transportului în comun din
municipiul Constanța.
Primăria
Municipiului
Constanța,
în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice şi cu
Administrația Fondului pentru Mediu a
aplicat şi pentru achiziţia a 41 de autobuze
electrice, care vor îmbina performanţa
tehnologiei de ultimă oră cu protecţia
mediului înconjurător.
Noua bază de transport în comun
creează toate condițiile nece-sare
deplasării constănțenilor în condiții de
siguranță, confort și timp bine definit între
stații.
Ani MERLĂ
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● TECHIRGHIOL

Părintele Claudiu Banu a construit o casă
pentru copii

● Cu ajutorul lui Dumnezeu şi al unor oameni de bună credinţă
Aşezământul pentru
copii şi mame nevoiaşe se
află în oraşul Techirghiol,
pe strada Victoriei (lângă
stadion), încât am putea
scrie că şi în această
privinţă „casa copiilor”,
cum o numeşte părintele
Claudiu Banu, se bucură
de un privilegiu, ea se
află aproape de o bază
sportivă, un loc unde
copiii pot întârzia la joacă
şi agrement.
Aşezământul, potrivit
mărturisirilor
făcute
de preotul Banu, a fost
început în urmă cu 6
ani, atunci s-a pus prima mistrie de
beton la temelie. „Ideea construirii
acestui aşezământ, cu o capacitate
de aproape 50 de locuri, mi-a încolţit
într-un gând şi mi-a apărut într-un
vis care mi-a venit de la Dumnezeu,
pentru că Dumnezeu le face pe toate.
Tot cu ajutorul lui Dumnezeu am
plecat la acest drum. Nu a fost uşor,
nu este uşor nici acum, dar am avut
aproape de mine oameni cu suflet
mare, voluntari care mi-au venit în

ajutor şi au pus mâna şi umărul să
trecem peste greutăţi”.
Un prieten, continuă părintele
Claudiu Banu, mi-a pus la dispoziţie
un teren să-mi fac o casă aici, dar eu
m-am gândit că ar fi mai bine să fac
un aşezământ pentru copiii nevoiaşi,
m-am gândit la un proiect care să
vină în sprijinul celor care n-au un
adăpost.
În primul rând, aşezământul a fost
(şi rămâne) un proiect ambiţios. După

şase ani, iată, acum facem ultimele
lucrări, punem gresia şi faianţa,
executăm finisajele şi privim în urmă
cu mândrie.
Copiii, dar şi mamele cu multe
griji vor avea la dispoziţie nouă
garsoniere şi trei apartamente,
spaţii generoase, puse la punct;
aşezământul va avea sală de mese,
bucătărie, precizează părintele Banu,
va avea şi o bibliotecă, dar şi locuri
de joacă; într-o sală copiii vor avea

fericita ocazie să vadă filme, pentru
că ne propunem ca aşezământul să fie
un centru de educaţie, ne propunem
să şlefuim caractere, vrem să-i ajutăm
pe tineri să se integreze în societate,
să simtă că sunt într-o familie aici, iar
noi să fim un punct de sprijin. Avem
o listă cu mai bine de 15 voluntari.
Şi lista este deschisă.
Avem, e bine să se
ştie, şi medici printre
voluntari, pentru că
aici va fiuncţiona şi un
cabinet medical. Am
fost ajutat de mulţi
oameni de afaceri,
când credeam că n-o
să răzbat, Dumnezeu
mi-a scos în cale un
om care să mă ajute.
Aşa s-a întâmplat
zilele trecute. Acum
avem ţevile după care
tânjeam. Am visat că
la final casa copiilor
va fi ca un palat.
Când am discutat cu
arhitectul, căruia îi mulţumim şi pe
această cale pentru răbdarea pe care
o are cu noi, i-am spus că palatul
copiilor aş vrea să semene cu castelul
de la Balcik. Aşa era în visul meu”.
Părintele îi invită pe iubitorii de carte
şi de lectură să îşi îndrepte gândul şi
către casa copiilor şi să facă donaţii
pentru ca la inaugurare să fie destule
cărţi şi în bibliotecă.

Andreea PASCU

STADIUL LUCRĂRILOR LA SALA POLIVALENTĂ
Lucrările la Sala Polivalentă din
Constanța prind contur. Echipele de
constructori au finalizat săpăturile
pentru fundația clădirii.
Într-un comunicat de presă, primăria precizează: “în 2022 echipele noastre favorite vor avea o casă
nouă, o casă de care Constanța are
nevoie.”
Echipele de constructori lucrează
cu utilajele pentru pregătirea suprafeței pe care va fi amplasată noua
sală de sport amenajată în zona Badea Cârțan.
Toată zona se va schimba complet
în următoarea perioadă și va deveni
un punct de atracție pentru toți locuitorii orașului.
Ilias Vebi – șef șantier Sala Polivalentă Constanța: “La momentul acesta am finalizat lucrările de excavație
pentru perna de pământ. Am început
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să turnăm și betoanele de egalizare, iar de săptămâna viitoare vor
ajunge în șantier primele transporturi de oțel beton fasonat și ne vom
apuca de montajul grinzilor de fundare, inclusiv cofrare și betonare.
Ne vom axa apoi pe stâlpi, plăcile
peste demisol și parter. Suntem în
grafic cu lucrările, de săptămâna
viitoare suplimentăm și echipele de
constructori.”
Sala Polivalentă, cu o capacitate de 5.000 de locuri, va beneficia
de o sală de competiții care va fi
omologată de forurile de specialitate pentru derularea de evenimente
sportive de handbal, baschet sau
volei de nivel național, dar și de nivel european și mondial.
Proiectul include și spații dedicate sportivilor (sală de antrenament,
sală de forță, sală de fitness, ves-

tiare, cabinete medicale), spații
dedicate presei (studiouri pentru
transmisii radio-tv), spații dedicate publicului (cafenele, alimentație publică, grupuri sanitare), dar și spații administrative și
de agrement cu multă verdeață.
Noua sală polivalentă va putea
găzdui și evenimente culturale,
conferințe, concerte sau festivaluri.
Pagină realizată de
Ani MERLĂ
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DIGITALIZAREA VA SPRIJINI APARIŢIA UNOR NOI LOCURI DE MUNCĂ
● Fermierii au nevoie de consultanţă ● Digitalizarea va sprijini apariţia unor noi locuri
de muncă ● Noi soiuri şi hibrizi de floarea soarelui şi porumb

Există
un
interes
major pentru provocările
şi oportunităţile Politicii
Agricole Comune pentru
impactul măsurilor în
rândul
fermierilor
şi
cooperativelor agricole care
se află la început de drum,
asta şi pentru că la noi
asocierea se face anevoie
iar ghidurile de bune
practici nu sunt, din păcate,
promovate cu perseverenţă;
aceste bune practici nu sunt
cunoscute de către toţi managerii care
vor participa la elaborarea Planului
Naţional Strategic. Fermierii trebuie
ascultaţi, acest plan strategic poate
fi întocmit în urma unui dialog
între partenerii care reprezintă
cooperativele agricole şi alte structuri
asociative, între cercetători şi fermieri.
Politica Agricolă Comună vine cu
o prioritate: digitalizarea. Cei care s-au
grăbit şi au înţeles rostul digitalizării în
mediul rural au descoperit beneficiile
ei, s-au convins că digitalizarea este o
necesitate pentru tinerii fermieri. Mulţi
dintre ei s-au specializat, descoperind
cu satisfacţie eficienţa digitalizării:
acum pot lua uşor decizii în afaceri;

● Rețeta de succes

pot avea la îndemână soluţii şi, fapt
remarcabil, pot monitoriza starea
culturilor; fermierii fac azi o agricultură
de precizie care ajută să se apropie de
performanţă şi să obţină informaţii de
ultimă oră despre preţul cerealelor în
piaţă. Digitalizarea va sprijini apariţia
unor noi locuri de muncă în mediul
rural. Iată încă un motiv să fie fermierii
sprijiniţi.
Proiectele din agricultură şi
subvenţiile primite la timp îi ajută pe
tinerii fermieri să aibă beneficii şi să
progreseze, îi ajută să aibă performanţe
şi să aplice tehnologii noi, să capete
curaj şi să promoveze soiuri şi hibrizi

noi, adaptaţi la condiţiile de climă,
subliniază Iulia Bruchental, directorul
Direcţiei Agricole. La noile condiţii de
climă, cercetătorii vin, mai nou, cu idei
şi concepte care trebuie promovate.
Fermierii trebuie ajutaţi să afle, cu
un ceas mai devreme, cum se aplică
conceptul de agricultură conservativă,
un concept care aduce beneficii
pe câmpurile din U.E. E vorba de
managementul resturilor vegetale.
Cercetătorii fac recomandări pentru ca
semănatul să se facă direct în mirişte.
De ce direct în mirişte? Pentru că
apa din sol se evaporă atunci când se
întoarce brazda.

Am inserat aceste precizări
pentru că, în ultima vreme, acest
concept a devenit o practică. Mai
mult, pentru semănatul în mirişte
este nevoie de o semănătoare
specială. Institutul de Cercetare
de la Fundulea pune la dispoziţia
fermierilor cinci hibrizi noi de
floarea soarelui, dar şi hibrizi
de porumb rezistenţi la secetă.
Inserăm şi o informaţie de ultimă
oră, o informaţie care vine în
sprijinul fermierilor: în doi ani,
institutul amintit va ieşi pe piaţă
cu trei hibrizi noi de porumb cu un
conţinut mare de proteină.
Pentru a se feri de riscuri şi
de pericole, fermierii au nevoie
de consiliere şi de o consultanţă
care să se implice. Când amintim
de implicare ne gândim la o nouă
atitudine. Şi gândul ne duce mai
departe la Camerele Agricole.
Subiectul este fierbinte. El este şi pe
agenda parlamentarilor, numai că de
la politicieni primim doar promisiuni,
deşi subiectul este de actualitate.
Camerele Agricole ar putea asigura
consultanţă profesionistă şi operativă
pentru fermierii care au drept ţintă
performanţa în agricultură.

UN CIRCUIT INTEGRAT

Parteneriatul dintre producători și procesatori este esențial
● Un obiectiv: investiții în
spațiile de depozitare

Politica Agricolă Comună se
conturează și ea vine cu noi reguli, dar
și cu provocări și oportunități care îi
frământă pe fermieri, pe cei interesați să
facă în agricultură performanță, punând
în aplicare idei noi și tehnologii de
ultimă oră. Mai mult, Politica Agricolă
Comună le dezvăluie fermierilor o
rețetă de succes, e vorba de asociere,
de înființarea cooperativelor care să
le dea forță într-o competiție tot mai
aspră de la un anotimp la altul, în
vremuri când seceta face ravagii în
câmp, iar prețurile nu sunt, din păcate,
cele scontate. Asocierea, după cum
s-a demonstrat, a adus multe avantaje
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fermierilor. De aceea fermierii ar
trebui, și Politica Agricolă Comună îi
încurajează, să se asocieze și să facă
investiții, să dezvolte într-un ritm cât
mai alert sectoarele de procesare a
materiei prime. Fermierii trebuie să
capete curaj și încredere, să investească
în spații de depozitare și în magazin
astfel încât să aibă la îndemână un
circuit integrat, să fie producători, dar
și comercianți, să aibă, cum se spune,
știința comercializării. Încă un semn
că fermierii trebuie să facă investiții
în privința dezvoltării capacității de
procesare. Un circuit integrat i-ar
ajuta pe fermieri să vândă la un preț
avantajos, un preț care să răsplătească
strădania, perseverența și osteneala lor,
dar și cheltuielile făcute,
de la însămânțat până la
recoltat.
Fermierii, iată încă o
informație de ultimă oră,
trebuie să se concentreze
și pe agricultura ecologică,
un sector care, potrivit
noilor politici agricole, va
beneficia de mult sprijin.
Amintind de agricultura
ecologică
trebuie
să

punctăm și să scriem apăsat că,
în acest caz, fermierii au nevoie
de o consiliere competentă,
iată o direcție unde Camerele
Agricole ar putea să aibă
un cuvânt de spus; fermierii
trebuie să beneficieze de o
consiliere avizată, o consiliere
care să-i îndepărteze de riscuri
și pierderi.
Un fermier este eficient
atunci când are la îndemână
informațiile
și
noile
tehnologii, este eficient dacă
are la îndemână automatizarea; mai
nou, digitalizarea agriculturii e, pe
lângă finanțare, un punct de sprijin
care îi ajută pe adevărații gospodari
să ia decizii corecte; agricultura
performantă are nevoie de o altă
mentalitate, o mentalitate care să
înlăture birocrația și rutina, fermierii
au nevoie de ideile noi din cercetare,
de investiții în sistemele de irigații și
de o nouă atitudine, adică de evaluări
și analize care să îi ajute să identifice
punctele slabe. Fermierii descoperă în
fiecare zi noi provocări. Datoria lor e
să se adapteze și să integreze cercetarea
cu producția, fiecare fermier trebuie să

aibă ținte și obiective care să vizeze
performanța.
O țintă pentru fermieri ar trebui
să fie: parteneriatul. Parteneriatul
dintre producători și procesatori. Mai
mult, tinerii fermieri care au dezvoltat
proiecte de succes în agricultură trebuie
ajutați să rămână în mediul rural. E
bine că prima de instalare a crescut, dar
e nevoie ca în cel mai scurt timp să fie
găsite noi soluții pentru sprijinirea și
pregătirea profesională a tinerilor din
mediul rural.
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Cumpăna
După șase mandate în primărie,
fiecare fiind o probă, un examen,
Mariana Gâju a câștigat experiență, dar și respectul cetățenilor,
semn că localnicii au privit cu
atenție și cu ochi buni proiectele
inițiate în comuna Cumpăna de
primar și de echipa sa, o echipă
tânără și cu viziune, capabilă să
beneficieze de fiecare oportunitate. Și în ultimii ani Cumpăna a fost
acolo unde s-au ivit proiectele care
sprijină dezvoltarea comunităților
din mediul rural. Despre Cumpăna
am scris în câteva rânduri, dar asta
nu ne împiedică să amintim câteva

PROIECTELE NOULUI MANDAT

detalii despre proiectele pregătite
de Primărie și Consiliul Local, proiecte care vor da farmec și culoare
unei localități unde se vede mâna

gospodarului ales să administreze
și să descopere potențialul satului
românesc.
Cumpăna, aflăm de la primarul
Mariana Gâju, a pregătit mai bine
de 20 de proiecte. Scriem cu cifre
să vadă și alții că la Cumpăna există inițiativă, există o strategie pentru atragerea de fonduri europene.
Dintr-o listă cu proiecte care vor
sprijini apariția unor noi locuri
de muncă; înserăm aici câteva
informații despre „proiectele de
anvergură”, după cum le numește
primarul: e vorba de două parcuri
industriale, unul dintre ele va avea

în jur de 20 de hectare; în cele două
parcuri industriale se va dezvolta,
precizează Mariana Gâju, o gamă
diversă de servicii; nodul de descărcare de la autostradă este un alt
proiect mult așteptat de localnici;
tot la Cumpăna va apărea - și asta e
o prioritate! - un parc de distracție,
este proiectul care va sprijini turismul, va da culoare unei localități
care va beneficia de transport metropolitan, o comună unde locuiesc
mai bine de 18.000 de suflete.
Ionela SAUCIUC

● CREDEM CĂ VĂ INTERESEAZĂ
La finala Campionatului
Național de Karate Traditional ediția a XXIX-a
Brăila, s-au clasat pe
locul 3 FUKU-GO, 3
KOGO KUMITE - A.C.S.
Karate Traditional DO JO
KUN EFORIE, antrenor:
Ciucu Laurențiu.
Finala a avut loc în aer
liber pe esplanada Dunării.

● TUZLA
Cu toţii iubim mitingurile de
acrobaţie. Pentru a fi mai aproape de voi, începând din această
toamnă, avionul Suhoi 26 pilotat de iacărul Dan Ştefănescu va
purta însemnele Regional Air
School la show-urile aeriene la care
va participa fie solo, în formaţie Iacării Acrobaţi sau în formaţie Air
Bandits, alături de binecunoscutul
Jurgis Kairys.
Dan Ştefănescu este pilot de linie, pilot de acrobaţie şi investitor
în domeniul aviaţiei. Deţine prima formaţie privată de acrobaţie -
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● SPORT

Catedra Internațională Onorifică
“Jean BART” ~ CIO-SUERD ~

V-ați gândit, pentru actuala perioadă mai dificilă, la o reinventare
profesională a propriei cariere?
Mulțumită proiectului comun fondat în parteneriat cu Academia
Română, precum și cu amabilul sprijin al Ministerului Educației și
Cercetării în anul 2012, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart”
(CIO-SUERD) oferă în mod flexibil și inovativ, în regim online (la
distanță), de tip UE ”long-life learning”, în funcție de programul de
lucru al fiecăruia, importante certificări post-universitare în domenii
foarte bine apreciate și răsplătite precum:
Expert UE în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart City
Expert UE în Managementul Bio-Economiei, Inovării și Guvernanței
Consiliem și asistăm cursanții, pe tot parcursul formării, de la
rezervarea locului până la angajare, prin Scrisoare de Recomandare
personalizată și ghidaj în funcție de opțiunile și motivațiile fiecăruia.
Informații și înscrieri: http://ciosuerd.houseofeurope.ro

Alături de cei mai buni
Iacării Acrobaţi, dar şi Aerodromul Băneşti din Prahova. Prietenia sa cu Adrian Vasilache şi cu
întreaga echipă de la Regional
Air Services - Aeroport Tuzla
este una veche şi de durată, cu
multe colaborări şi proiecte concretizate de-a lungul timpului.
Iacării Acrobaţi se bucură de
notorietate internaţională, fiind
vedete la cele mai importante
mitinguri de aviaţie din toată
lumea. Cele mai apreciate spectacole ale acestora sunt zborul
acrobatic în formaţie cu mijloace pirotehnice, zborul
acrobatic de noapte, dar şi
organizarea unui program
dedicat siguranţei zborului.
Show-ul oferit reprezintă
un adevărat deliciu pentru
public şi fotografi fiind, de
obicei, punctul principal de
atracţie al oricărui miting
de acrobaţie aeriană.
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Redacţia
Astfel, drumul Regional Air
School continuă „alături de cei mai
buni”.
Suhoi Su-26 este un avion de acrobație cu un singur loc, propulsat de
un singur motor radial cu piston.
Avionul Suhoi Su-26 a zburat prima
dată în iunie 1984 și este considerat
de către experți unul din cele mai
bune avioane de acrobație.
Ionela SAUCIUC
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