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Peste 150 
de oameni 
și 25 de 
autospeciale 
au acționat în 
zona centrală 
a orașului. 

S-a măturat, s-au spălat străzile 
și trotuarele, au fost aspirate 
frunzele și s-au dezinfectat toate 
platformele de deșeuri. Igienizate 
au fost și locurile de joacă și 
parcurile, dar și toate piesele de 
mobilier urban – bănci, pavilioane, 
coșuri de gunoi sau scrumiere 
stradale.

S-au strâns peste 38 de tone de 
deșeuri. 

 

Perspectivele inovării și finanțării proiectelor din Regiunea 
Dunării și Bazinului Mării Negre prin implementarea 

Pactului Ecologic European 

ZIUA MARITIMĂ EUROPEANĂ ÎN ROMÂNIA 

În data de 4 noiembrie 2020, în sistem hibrid, a avut loc la București, sub egida Comisiei 
Europene – DG MARE, cea de-a opta ediție a Zilei Maritime Europene, organizată de 
Fundația EUROLINK-Casa Europei, membră a Rețelei European Network for Education 
and Training (EUNET), în parteneriat cu Secretariatul Executiv al Consiliului Consultativ 
SUERD – USH Pro Business. Alți parteneri ai evenimentului au fost: Catedra Internațională 
Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), Fundația România de Mâine, Danube Forum, 
Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării”. Evenimentul a fost organizat în 
cooperare cu Centre Européen Robert Schuman in Scy-Chazelles (Franța), cu sprijinul 
financiar al Programului European ”Europa pentru Cetățeni”.

Reuniunea a fost onorată de reprezentantul Biroului Coordonatorului Național SUERD 
– Ministerul Afacerilor Externe, Consilier Dr. Valentin PANAIT, care a adresat un scurt 
mesaj în care a reliefat rezultatele recentelor evoluții ale implementării SUERD în cele 14 
State Membre, în contextul recentei desfășurări a Forumului Anual SUERD la Zagreb și al 
preluării Președinției Strategiei de către Guvernul Slovaciei.●  continuare în pag. 5

●  detalii în pag. 8

●  detalii în pag. 2

●  detalii în pag. 3

●  detalii în pag. 5

● În primăvara lui 2021

SE VA TĂIA PANGLICA
LA NOUA GRĂDINIȚĂ

DIN 23 AUGUST

● VALU LUI TRAIAN

PROIECTELE NOULUI 
MANDAT

● TUZLA

COMUNA CU DOUĂ
STADIOANE

14 noiembrie:  ZIUA DOBROGEI

●  detalii în pag. 4

   Acționăm pentru un oraș curat! 
     Mobilizare exemplară
                   în prima zi de curățenie generală! 

Polițiștii 
locali au 
verificat 36 
de agenți 
economici 
și 7 
organizări 

de șantier. Agenții au aplicat 
16 sancțiuni în valoare de 7900 
de lei, cele mai multe dintre 
ele fiind pentru aruncarea 
deșeurilor în alte locuri decât 
cele special amenajate. 

Ehipele Direcției Gestionare 
Servicii Publice și ale Direcției 
Generale Poliția Locală din 
cadrul Primăriei Constanța, 
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Florin Mitroi a câștigat încă 
un mandat de primar și acum 
nu-i rămâne decât să își continue 
proiectele pe care le-a  inițiat, 
punând de fiecare dată în prim 
plan propunerile și așteptările 
localnicilor, cei care l-au votat 
acum într-un procent care ne 
scutește de comentarii: mai bine 
de 90 la sută dintre cetățeni au 
încredere în cuvântul lui Florin 
Mitroi, un primar care (în cinci 
ani) a finalizat peste 17 proiecte, 
de la grădiniță cu program 
prelungit în Valea Seacă și până 
la supraetajarea Școlii nr. 2 din 
Valu lui Traian. Când vine vorba 
de proiecte finalizate în comună, 
Florin Mitroi nu le numără pe 
degete, până acum primăria a 
implementat, cum spuneam, 17, 
iar pe lista investițiilor de interes 
major pentru locuitori se află 
câteva obiective unde lucrările 
sunt în grafic, ceea ce înseamnă 
că unele vor fi finalizate 
până la sfârșitul acestui an: 

Victoria în alegeri nu a fost 
marcată cu focuri de artificii 
la Agigea, și cu angajamente. 
Cristian Cârjaliu, primarul 
comunei, le-a prezentat 
cetățenilor noi planuri și 
proiecte care se vor adăuga celor 
realizate până acum: dispensarul 
medical, dotarea parcurilor 
de joacă pentru copii, piața 
agroalimentară și Centrul pentru 

PROIECTELE  NOULUI  MANDAT
obiective finalizate, proiecte în derulare, investiții în pregătire

 O PRIORITATE:     ZONA INDUSTRIALĂ
                      PENTRU INVESTITORI

modernizarea infrastructurii e un 
proiect în derulare, racordurile 
la canalizare pe străzile Mihai 
Eminescu, Prieteniei și Plugarilor 
se vor încheia în curând. 
Finalizarea acestui proiect nu se 
va sărbători cu foc de artificii, 
deși apropierea sărbătorilor ar 
putea să fie un moment potrivit. 
„Nu avem timp de irosit acum cu 

festivitățile, 
p a n d e m i a 
ne impune 
reguli noi, 
avem nevoie 
de rigoare, 
spune Florin 
M i t r o i . 
Avem câteva 
priorități și 
ne gândim 
să ținem 

pasul cu promisiunile pe care 
le-am făcut oamenilor. Acestea 
contează, trebuie să ne ținem 
de cuvânt. Am identificat câteva 
urgențe și ne-am organizat să 
grăbim execuția unor lucrări, 
avem în licitație un obiectiv 
major: grădinița și creșa din 
cartierul Tineretului, tot în 
licitație se află o școală cu sală 

●  VALU LUI TRAIAN

  ●  AGIGEA

pentru educație fizică și sport, 
spațiu pentru after school, în 
cartierul amintit. Lucrarea 
aceasta va fi finalizată în 2021; 
vom continua lucrările de 
modernizare a infrastructurii 
rutiere, dar și cele de reabilitare 
a unor străzi și a trotuarelor. 
Extinderea rețelei de gaze o 
vom face cu bani de la buget”, 
precizează primarul. 

Tot cu bani de la buget, la 
Valu lui Traian se va construi o 
biserică în stil maramureșan și 
se vor extinde rețelele electrice 
pe Aleea Horia Cloșca și Crișan. 
Despre proiectele aflate în 
pregătire vom reveni cu detalii 
în numărul viitor. 

Andreea PASCU

tineret, proiect 
implementat cu 
sprijinul Zonei 
Metropolitane 
Constanța.

C r i s t i a n 
C â r j a l i u 
spune că are 
în preajmă 
o echipă de 
c o l a b o r a t o r i 

bine pregătiți, sunt tineri 
care au câștigat experiență în 
scrierea proiectelor, ceea ce e 
un avantaj, dar și o garanție că 
alte proiecte vor prinde contur 
în acest mandat, precizează 
Cristian Cârjaliu, „un mandat 
de primar care mă obligă să 
duc la bun sfârșit ceea ce am 
promis în campania electorală. 
Asta voi face. Avem în pregătire 

câteva proiecte primordiale, 
cum îmi place mie să spun; ne 
gândim să construim o sală de 
sport și un bazin de înot, avem 
în vedere construirea unei școli 
în satul Lazu și o grădiniță cu 6 
săli de clasă în cartierul Vest din 
Agigea. Am discutat cu cetățenii 
și am reținut câteva propuneri 
formulate de ei: o prioritate va 
fi extinderea rețelei de gaze în 
Agigea și Lazu; continuarea 
lucrărilor de asfaltare, ne gândim 
să amenajăm o zona industrială 
unde să vină investitorii și să 
sprijinim apariția unor noi locuri 
de muncă pentru tineri. Privim în 
jur și descoperim noi provocări 
și noi oportunitățim, căutăm 
soluții venind în întâmpinarea 
unor așteptări. O veste bună: 
vom înființa o linie de transport 

în comun destinată localnicilor; 
pentru elevi, studenți și 
pensionari vom menține toate 
facilitățile de până acum”. 

Agigea are nevoie de mâna 
unui gospodar și Cristian 
Cârjaliu a înțeles că locuitorii 
comunei i-au  dat încă un mandat 
să continue proiectele pe care  
le-a început. 

Două proiecte, aflăm de la 
primar, se vor afla pe lista 
cu priorități: un dispensar în 
satul Lazu și extinderea rețelei 
de canalizare în zona Steaua 
de Mare. „Acest mandat - 
precizează primarul - va fi unul 
al proiectelor care îi vor atrage pe 
investitori și va genera apariția 
locurilor de muncă, proiectele 
ne vor ajuta să încurajăm 
dezvoltarea serviciilor în mediul 
rural”. 

Ionela SAUCIUC
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Având la îndemână experiența 
primului mandat, Taner Reșit, primarul 
comunei Tuzla, a pregătit proiectele 
care să aducă noi oportunități pentru 
o localitate unde turismul a prins, în 
ultima vreme, rădăcini. Primele semne 
l-au făcut pe primar să se gândească 
și mai mult la investitori, dar și la 
infrastructura de care ei au nevoie 
pentru a veni la Tuzla pentru a investi 
bani și energie cu gândul că într-o 
bună zi vor avea profit și beneficii. Mai 
nou, Taner Reșit caută soluții pentru a 
înființa un compartiment specializat 
pentru accesarea fondurilor europene. 
„Oportunități avem, spune primarul, 
am identificat câteva priorități, așa că 
în acest mandat îmi propun să continui 
proiectele vitale, mă gândesc să dăm 
mai multă culoare localității, ceea 
ce înseamnă că ne vom îngriji de 
racordarea locuitorilor la rețeaua de 
distribuție a gazelor, vom continua într-
un ritm mai alert asfaltarea străzilor 
și a căilor pietonale; mă gândesc 
că îmbunătățirea infrastructurii din 
comună va fi o dovadă că îi așteptăm 
cu brațele deschise pe investitori, 
cărora le vom pune la dispoziție cu 
promptitudine și alte facilități care 
să-i încurajeze să dezvolte paleta 
serviciilor. În acest fel cred că vor 
apărea și noi locuri de muncă, 
îndeosebi pentru tineri, familiile 
lor, și pentru că am amintit de tineri 
vreau să rețineți că este o prioritate 
pentru primărie găsirea unor soluții 
pentru atribuirea de terenuri pentru 
ca tinerele familii să aibă unde să-și 

  ● TUZLA

    COMUNA CU DOUĂ STADIOANE
PENTRU TINERI

    alte proiecte: ● amenajarea unei Promenade ● rețea de distribuție a gazelor   
                                          ● locuri de joacă pentru copii

VIZITA DE CURTOAZIE A AMBASADORULUI 
REGATULUI ȚĂRILOR DE JOS 

construiască o locuință; vom amenaja 
noi locuri de joacă pentru copii și 
vom pregăti un proiect pentru a avea 
o promenadă în formă de potcoavă 
în zona Bălții Tuzla. Două proiecte 
sunt ca și finalizate, e vorba de două 
stadioane pentru tinerii din Tuzla.

În apropierea serelor, la ieșirea 
din Tuzla, lângă șoseaua ce duce către 
Mangalia, am încheiat lucrările la un 

nou stadion pentru echipa de fotbal 
din comună. Vom amenaja acolo o 
adevărată bază sportivă, aici va juca 
echipa Farul, echipa tinerilor din 
Tuzla. Într-o altă zonă, lângă calea 
ferată, pe drumul ce duce către mare 
am finalizat un stadion cu gazon 
sintetic și cu nocturnă, am construit 
și un vestiar cu spații generoase. 
Acum putem organiza competiții de 

anvergură, când pandemia nu va fi 
atât de apăsătoare, localnicii vor lua 
loc în tribune și îi vor aplauda și 
încuraja pe sportivi.” 

La Tuzla, și cu asta încheiem, 
Primăria și Consiliul Local pregătesc 
proiectele pe care le așteaptă cu 
nerăbdare locuitorii comunei. 

Pagină realizată de
Ionela SAUCIUC

A avut loc vizita de curtoazie a 
ambasadorului Regatului Țărilor de 
Jos, Excelența-Sa domnul Roelof 
van Ees, la primarul municipiului 
Constanța, domnul Vergil Chițac. 
Șeful misiunii diplomatice a  
Regatului Ţărilor de Jos a fost 
însoțit de consilierul economic și 
comercial al Ambasadei, Wijnand  
Marchal și de domnul Dan Coman, 
consul onorific.

Domnul Roelof van Ees a 
evidențiat, cu această ocazie, 
potențialul semnificativ de care 
dispun orașul și portul Constanța și 
a reiterat întreaga disponibilitate a 
țării sale de a consolida legăturile 
dintre municipalitățile din România 
și cele din Olanda, pe toate palierele: 
autorități, mediile de afaceri, 
comunități locale etc. A menționat 
în mod concret expertiza olandeză 
în domenii precum mobilitatea 
urbană, eficientizarea transportului 
public, strategiile smart cities etc., 
expertiză care a stat la baza unor 
programe locale de dezvoltare ale 
altor orașe din România. A transmis 
disponibilitatea autorităților pu-
blice ale orașului Rotterdam de a 
consolida raporturile cu Primăria 

municipiului Constanța, prioritar 
prin revitalizarea actualului 
Memorandumului de Înțelegere 
dintre cele două orașe, semnat la 5 
iunie 1998.

Șeful misiunii diplomatice a 
subliniat totodată necesitatea 
existenței unui mediu prietenos 
pentru companiile străine și locale, 

fără de care nu pot exista investiții 
substanțiale și pe termen lung. 

Primarul municipiului Constanța 
a exprimat interesul municipalității 
de a beneficia de expertiza Olandei în 
domenii ce pot îmbunătăți calitatea 
vieții locuitorilor municipiului 
Constanța, precum și necesitatea 
revitalizării Memorandumului de 

Înțelegere menționat, prioritar în 
domenii de cooperare precum: 
mobilitate urbană, eficientizarea 
transportului public, strategii 
locale de dezvoltare durabilă etc. A 
punctat întreaga sa disponibilitate 
de a crea, la nivel local, condiții 
atractive pentru mediile business 
locale și străine, ca bază a creșterii 
investițiilor străine în municipiul 
Constanța. A subliniat interesul de 
a coopta, în procesul de elaborare 
a strategiei de dezvoltare a 
municipiului Constanța, experți 
de valoare din Olanda. A precizat 
că va iniția procesul de reevaluare 
a Memorandumului de Înțelegere 
dintre orașele Constanța și 
Rotterdam, în sensul revitalizării 
acestuia, din perspectiva prioritară 
a permanentizării și consolidării 
schimbului de bune practici între 
cele două orașe, în domenii de 
interes reciproc.

Andreea PASCU
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  ●  14 noiembrie   ZIUA DOBROGEI

DOBROGEA - O BINECUVÂNTARE

În acest an solemn, luaţi de valul eveni-
mentelor, uităm că unirea noastră s-a făcut 
şi s-a refăcut mereu de-a lungul vremii, câ-
teodată chiar şi pe hartă, dar cel mai des în 
sufletele noastre. Când nu reuşeam să avem 
patrie unitară marcată cu graniţe, aveam în 
noi limba română, care ţinea loc de patrie. 
Numai ştiind şi pătrunzând toate acestea, se 
poate înţelege creaţia lui Nicolae Iorga, cali-
ficat de unii drept „istoric naţionalist“, deşi el 
a fost unul naţional şi internaţional în acelaşi 
timp. Mesajul marelui investigator al trecutu-
lui, rămas peste decenii şi secole, intuiţiile lui, 
verbul lui înaripat, atunci când a scris despre 
„neamul românesc din Basarabia“ sau despre 
„satele şi preoţii din Ardeal“, ne uimesc şi ne 
încântă peste măsură. Iorga, care ştia aproa-
pe toate mărturiile importante despre români, 
a scris cele mai frumoase cuvinte care s-au 
văzut şi auzit vreodată despre România şi 
ţările ei de demult: „În timpurile cele vechi, 
românii nu făceau nicio deosebire în ceea ce 
priveşte ţinuturile pe care le locuiau; pentru 
dânşii, tot pământul locuit de români se che-
ma Ţara Românească. Ţara Românească 
erau şi Muntenia, şi Moldova, şi Ardealul, şi 
toate părţile care se întindeau până la Tisa 
chiar, toate locurile unde se găseau români. 
N-aveau câte un nume deosebit pentru de-
osebitele ţinuturi pe care le locuiau şi toate 
se pierdeau pentru dânşii în acest cuvânt 
mare, covârşitor şi foarte frumos, de Ţară Ro-
mânească“. Şi adaugă, lămuritor: „Ţara Ro-
mânească a avut odinioară un sens pe care 
foarte mulţi l-au uitat şi unii nu l-au înţeles ni-
ciodată; ea însemna tot pământul locuit etno-
graficeşte de români“. Numai ignoranţii sau/
şi răuvoitorii se pot mira de aceste afirmaţii. 
La fel scrisese pe la 1700 Dimitrie Cantemir, 
când vorbea despre „toată Ţara Româneas-
că, care apoi s-au împărţit în Moldova, Mun-
tenească şi Ardealul“ sau, cu câteva decenii 
mai înainte, Miron Costin, convins că „numele 
[nostru] cel drept din moşi-strămoşi este ro-
mân, cum îşi cheamă şi acum locuitorii din ţă-
rile ungureşti, şi muntenii ţara lor şi cum scriu 
şi răspund cu graiul: Ţara Rumânească“. Cu 
alte cuvinte, în scrisul istoric din Ţările Româ-
ne, de la 1600 până la 1900, se înregistrează 
aceeaşi tradiţie şi aceeaşi direcţie, a reflec-
tării identităţii româneşti. Aici nu este vorba 
despre naţionalism sau despre românism, ci 
despre realitate.

Când vorbim de ţara întregită, însă, ui-
tăm – şi nu se înţelege de ce – de Dobrogea, 
fapt care nu numai că nu se cuvine, dar care 
ne face să părem superficiali, necunoscători 
şi nerecunoscători. Mai întâi, şi de la unirea 
Dobrogei cu România se împlineşte acum un 
număr de ani. Ceea ce nu poate fi decât un 
prilej de rememorare, de cugetare şi de luare 
aminte. În al doilea rând, dacă ne prezentăm 
lumii drept rod al sintezei daco-romane - după 
cum scria cu temei primul arheolog român de 
înaltă şcoală, Vasile Pârvan atunci referirea 
la Dobrogea este obligatorie. Constantin C. 
Giurescu spunea odată că Dobrogea este cel 
mai vechi pământ românesc (voia să spună 
din componenţa României moderne), pentru 
că acolo s-a produs pentru prima oară sinte-

za daco-romană. Când gândim etnogeneza 
românilor, ne plasăm uneori doar la nord 
de Dunăre şi explicăm cu lux de amănunte 
cum s-a organizat şi consolidat provincia 
Dacia Traiană, cum s-a făcut intensa colo-
nizare cu elemente latinofone, cum au fost 
atraşi daco-geţii la civilizaţia romană etc. 
după 106, uitând că în regiuni întregi de la 
sud de Dunăre romanizarea a început cu 
secole înainte. În al treilea rând, Dobrogea 
a intrat în moştenirea Basarabilor prin vo-
inţa lui Mircea cel Bătrân, „strângătorul de 
pământuri româneşti“, cel care a fost „domn 
a toată Ţara Românească“. În al patrulea 
rând, oierii transilvăneni care pendulau cu 
turmele lor în căutarea unor locuri bune de 
vărat, au găsit în Dobrogea un fel de pă-
mânt al făgăduinţei. În fine, nu trebuie să 
ignorăm nici faptul că aici, între Dunăre şi 
Mare, cuvântul Domnului a pătruns pentru 
prima oară printre daco-romani prin vocea 
apostolului Andrei, sfântul protector al Ro-
mâniei. Prin urmare, dreptatea istorică de 
la 1878 trebuia să se producă, fiindcă avea 
raţiunile sale înalte şi fiindcă sacrificiul de 
sânge de la Plevna, Rahova şi Smârdan 
trebuia să rodească. „Rodul“ acestuia nu 
a fost numai recunoaşterea internaţională 
a independenţei absolute a României, ci şi 
revenirea Dobrogei în matcă. În cazul Do-

brogei ca parte a României, nu era vorba 
numai de raţiuni etnice şi confesionale, ci 
şi de motive strategice şi geografice. Chiar 
şi teoria frontierelor naturale, invocată tot 
mai des de-a lungul secolului al XlX-lea 
şi până la Conferinţa de Pace de la Paris 
din 1919-1920, explică de ce Dobrogea se 
cuvenea să fie o parte a României moder-
ne. Despre această realitate - tratată poetic 
şi eseistic - scrie tot Nicolae Iorga, atunci 
când se referă la Dobrogea: „Dobrogea e 
un ţărm de mare. E o greşeală să se creadă 
că astfel de ţărmuri sunt în legătură cu pă-
mântul din vecinătatea lor. Portugalia nu e o 
Spanie, ci o ţară de ocean. Irlanda nu este 
o Anglie, ci o ţară de ocean. Franţa, în cea 
mai mare parte, nu e o ţară a Rinului, ci e 
o ţară de ocean. Aceasta s-a simţit, când 
tot Vestul ei era englez. De ce spun aceste 
lucruri? Fiindcă Dobrogea, pământ al mării, 
deci pământ al Dunării, n-are a face cu pă-
mântul Balcanului. Dacă în Marea Neagră 
şi pe Dunăre, care nu este – în partea de 
jos a ei - decât o prelungire de apă dulce 
a Mării Negre, ar exista cineva cu ochii mai 
deschişi asupra zărilor decât noi, a acelu-
ia ar trebui să fie Dobrogea. Dar Bulgaria 
rămâne nedespărţit legată de coastele Bal-
canului şi Rusia n-a ajuns la Marea Neagră, 
decât ca moştenitoare a tătarilor decăzuţi. 

Iar noi ducem viaţa Europei adunată în ape-
le Dunării, către vastele orizonturi ale bă-
trânului Pont greco-roman. Şi, astfel, atâta 
vreme cât noi mergem cu puterea întregei 
civilizaţii către acel luciu de mare, A NOAS-
TRĂ E DOBROGEA!“.

În consecinţă, prin Dobrogea se uneşte 
România cu Marea şi astfel, ţara noastră 
devine parte a nemărginirii, se logodeş-
te cu lumea largă şi se deschide spre ea. 
De aceea, în anul Centenarului Marii Uniri 
şi nu al României - căci România/Ţara 
Românească este o alcătuire politică mile-
nară, nu seculară -, suntem „condamnaţi“ 
să preamărim Dobrogea, fără de care nu 
am putea exista ca stat. „Drumul fără pul-
bere“ numit Dunăre, Danubius sau Istros 
se îngemănează cu Marea Neagră şi ne 
deschide poarta spre universul pământesc. 
De aproape trei milenii, civilizaţia înfloreşte 
pe aceste ţărmuri prin coloniştii greci şi de 
două milenii cântă, prin Tristele şi Ponticele 
lui Ovidiu, dorul de Occident şi de Roma. 
Dobrogea a strâns în hotarele sale, din 
vremuri imemoriale, de la Sulina şi Tulcea 
până la Dristor şi Balcic, neamuri şi credinţe 
felurite, dar de aproape un secol şi jumătate 
este parte a României. Să ne gândim me-
reu la Dobrogea ca la o binefacere şi s-o 
privim mereu ca pe-o binecuvântare!

Peninsula interbelică - expoziție virtuală - 
Cu prilejul Zilei 

Mondiale a Orașelor, 
Primăria Municipiu-
lui Constanța împre-
ună cu Ordinul Arhi-
tecților din România 
- Filiala Dobrogea a 
organizat expoziția 
virtuală „Peninsula 
interbelică”.

Expoziția a fost 
vernisată de că-
tre domnul arhitect 
Radu Cornescu, înce-
pând cu ora 11:00 pe 
pagina de Youtube a 
Primăriei Constanța 
-  https://www.youtu-
be.com/channel/UC-

tgmru2S02r91yvwHH_g8_A 
Organizată în cadrul pro-

iectului „ALT/BAU – solu-
ții alternative și integrate 
pentru activarea clădirilor 
neutilizate”, expoziția a pre-

zentat bijuteriile arhitec-
turale din centrul istoric 
al Constanței, realizate 
în stilul modernist, pen-
tru care municipalitatea, 
cu ajutorul Grupului de 

lucru URBACT, consti-
tuit din reprezentanți ai 
organizațiilor și institu-
țiilor interesate, studia-
ză soluții pentru activa-
rea lor.

Amintim că proiectul 
ALT/BAU reprezintă 
o reţea de transfer prin 
care, timp de doi ani, 
toate orașele partici-
pante împărtășesc idei, 
soluții, dar și modele 
de succes prin care au 
reuşit să dea o a doua 
șansă clădirilor istorice 
degradate.

Adrian CRĂCIUN

de Ioan-Aurel Pop
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Când l-am întrebat de 
proiecte, Mugur Mitrana, 
primarul comunei 23 
August nu a vorbit despre 
o rețetă de succes, ci 
despre câteva lucruri 
simple, unele dintre ele 
ușor de bănuit: „Am o 
echipă profesionistă 
de colaboratori, mă 
înțeleg din priviri cu unii 
dintre ei. Am identificat 
nevoile și am fost atenți 
la oportunități, știu că nu trebuie să 
irosim timpul, pregătim proiectele cu 
atenție și cu promptitudine, așa vom 
ajunge să avem, în câțiva ani, în jur 
de 150 de locuințe în blocuri ANL. 
Unul dintre proiecte este în derulare, 
urmează celelalte. Unul dintre blocuri 
va fi rezervat pentru specialiștii care 
lucrează în comună. Ei vor avea la 
îndemână 24 de locuințe, apartamente 
și garsoniere. Avem nevoie de 
profesioniști și de servicii de calitate, 
iar asta nu se poate face între două 
autobuze, nu poți asigura servicii 
de performanță făcând naveta. Și 
pentru că veni vorba de performanță 
vă pun la dispoziție o informație 
de ultimă oră: suntem avansați cu 
documentația ce vizează construcția 

Te renu r i l e 
de baschet și 
fotbal au fost 
finalizate și 
s-au  montat 
p a n o u r i l e , 
r e s p e c t i v 
porțile de 
joc. Echipele 
de muncitori 
au fixat  pe 
poziții toate 
echipamentele de joacă dedicate 
copiilor în cele trei locuri de joacă: 
tobogane, leagăne, balansoare și 
chiar o tiroliană. 

Elementele sportive de pe terenul 
de fitness au fost și ele amplasate în 
spațiul dedicat activităților fizice.

DONAȚIE DE CARTE

Vineri, 6 noiembrie 2020, 
Universitatea Maritimă din 
Constanţa a primit o însemnată 
donaţie de carte din partea domnului 
Romulus Nicolae Moise, comandant 
de cursă lungă şi primul decan al 
Facultăţii de Navigaţie de la înfiinţarea 
universităţii, în anul 1990.

Aceasta este a doua donaţie de 
carte pe care domnul Moise o face 
către biblioteca universităţii şi cuprinde 
cărţi rare, de specialitate, valoroase 
atât pentru cadrele didactice tinere, cât 
şi pentru studenţii care se pregătesc 
acum pentru meseria de navigator.

Publicaţiile vor fi indexate în baza de 
date a bibliotecii universităţii, pentru a 
facilita utilizarea acestora în scop de 
informare, educaţie şi cercetare.

RECTOR, Prof. univ. dr. 
Violeta-Vali CIUCUR

  ÎN PRIMĂVARA LUI 2021 
                     SE VA TĂIA PANGLICA 
                                LA NOUA GRĂDINIȚĂ 

Parcul  Dragoslavele

  ●  Comuna  23 AUGUST

S-au montat pavele pe aleile de 
acces și, în continuare, echipele  
lucrează la amenajarea zonelor de 
spațiu verde. Se vor planta flori, 
arbuști ornamentali și gazon. 

De asemenea, au fost instalate 
și sisteme moderne de iluminat, pe 
bază de leduri iar în scurt timp se va 

schimba și mobilerul urban (băncuțe, 
coșuri de gunoi, cișmea etc.)

Spațiul a fost reconfigurat pentru a 
răspunde atât nevoilor copiilor, cât și 
ale tinerilor și adulților care locuiesc 
în cartierul Faleză Nord.

Iacob IONIȚĂ

unui centru medical de permanență. 
Acest centru va fi dotat cu aparatură 
de ultimă generație. Suntem pregătiți 
să ne ținem de cuvânt. Avem pregătit 
un proiect pentru construirea unui 
bazin de înot pentru că vrem ca 
tinerii să facă mișcare. Sportul, se 
știe, este la el acasă la 23 August, 
comuna e cunoscută la nivel național 
și asta pentru că antrenorul Gheorghe 
Ciupercă, fapt lăudabil, a pregătit 
sportivii să facă performanță și să iasă 
campioni.” 

Șase dintre tinerii luptători de la 
AURORA 23 August, o asociație 
sportivă care se află printre 
protagoniste când vine vorba de titluri 
de campioni, fac parte din lotul național 
de juniori. Alții sunt printre câștigătorii 

unor competiții de anvergură. 
Antrenorul Gh. Ciupercă 
spune: „Nu mă laud, eu sunt o 
fire modestă, dar ținta noastră e 
să fim primii, să fim campioni.” 
Mai nou, comuna are, lângă 
blocul ANL și lângă noua 
grădiniță, care va fi inaugurată 
în primăvara lui 2021, după 
cum precizează primarul, un 
stadion de fotbal abia construit; 
terenul are și nocturnă, iar în 
ziua documentării noastre la 23 

August suprafața de joc era pregătită 
pentru jocurile din primăvară. Și la 
fotbal tot tinerii sunt baza, spune 
Mugur Mitrana. „Avem o echipă de 
juniori, ei vor putea juca în 3-4 ani la 
echipe care fac performanță.” 

Școala Gimnazială din localitate a 
obținut locul I pe țară la un concurs 
de robotică, adaugă primarul. E un 
prilej de mândrie, atât pentru elevi, 
cât și pentru cadrele didactice, cărora 
le acordăm sprijin, cu tablete, table 
inteligente, ne bucurăm că părinții se 
implică și ei, iar între școală și primărie 
există o colaborare care ar putea fi un 
exemplu și pentru alții care vor să afle 
cum se face educație în pandemie. 

Andreea PASCU

Acționăm pentru  
       un oraș curat!
(continuare din pag.1) ale operatorului 
de salubrizare, ale firmelor care au 
contract de întreținere a spațiilor 
verzi, precum și persoanele care 
beneficiază de venitul minim 
garantat vor acționa tot în prima 
zonă de intervenție, cea delimitată 
bulevardele Lăpușneanu, Tomis, 
Mamaia și străzile Mihai Eminescu, 

Bucovinei și Lebedei incluzând 
Portul Tomis și Piața Ovidiu. 

Acțiunea de ecologizare și 
igienizare se mută în alte cartiere ale 
orașului, astfel încât nicio stradă să 
nu fie omisă. Municipiul Constanța 
este împărțit în 7 zone de intervenție 
în care echipele de curățenie 
acționează  succesiv. 

Merităm un oraș curat, verde, 
sănătos, dar numai printr-un efort 
comun îl putem avea. 

Păstrați curățenia! Aruncați 
gunoiul în locurile special amenajate 
și nu la întâmplare sau pe lângă 
acestea! 

Ionela SAUCIUC
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Gabriel Garcia Marquez 
spune într-o carte că atunci când 
ești uluit de ceva ești tentat să 
cauți pe cineva să-i povestești. 
Așa se întâmplă cu mine acum. 
Am fost uluită să văd cu câtă 
grabă s-a lucrat în Eforie 
din primăvară și până acum 
privind implementarea unor 
proiecte ce vizează reabilitarea 
și modernizarea infrastructurii 
de utilitate publică pentru a 
valorifica potențialul destinațiilor 
turistice din zona amintită. Unul 
din cele trei proiecte care sprijină 
competitivitatea turistică a 
stațiunii a fost început în urmă cu 
trei ani, celelalte au fost lansate 
în 2018, iar primele semne ne 
îndreptățesc să scriem că Eforie 
a avut numai beneficii, stațiunea 
căpătând în sezonul estival și 
farmec, și culoare; strada Mării și 
Bulevardul Tudor Vladimirescu, 
străzile Faleză și Dezrobirii având 
acum o altă înfățișare, în timp ce 
zona Lacului Belona a devenit 
un loc pentru promenadă. Noile 
amenajări au fost, în această 
vară, puncte de atracție pentru 
turiști, după cum remarcă Robert 
Șerban, primarul căruia locuitorii 
orașului Eforie i-au acordat încă 
un mandat, prilej potrivit pentru 
el să facă noi promisiuni: „Vom 

CARTE POȘTALĂ DIN EFORIE
    ● proiecte prin care vor crește atractivitatea 
                                                            turistică a stațiunii Eforie
privi cu atenție, atât eu, cât și 
echipa mea de colaboratori, 
proiectele pe care primăria le 

are în derulare; reconversia 
terenurilor degradate în folosul 
comunității va fi o prioritate. Pe 
străzile Pescarilor și Albatrosului, 
Siretului și Republicii, Traian 
și 23 August sunt zone urbane 
degradate, neutilizate așa cum 
ar trebui. Acolo vom putea 

interveni și le vom amenaja 
pentru a fi redate comunității, le 
vom îngriji și salubriza, apoi le 

vom întreține pentru ca zonele 
amintite să contribuie la partea 
de frumusețe a stațiunii Eforie. 
Este o prioritate pentru primărie 
dezvoltarea infrastructurii de 
agrement, pe lista cu proiecte care 
vor fi un punct de sprijin se află 
înființarea a două centre pentru 

servicii culturale, educaționale și 
recreative în Eforie. Sunt dovezi 
că Eforie, o stațiune care se află în 

topul preferințelor, va rămâne 
o gazdă ospitalieră pentru 
turiștii care caută confort si 
agrement, pentru turiștii care 
sunt curioși să afle ceva nou 
în fiecare zi. 

În primăvara lui 2021 vom 
iniția un proiect pentru a pune 
sub o altă lumină figurile 
unor personalități care au 
locuit în Eforie ori au fost în 
trecere, unele dintre ele au 
venit aici ani la rând, lăsând 
urme și amintiri ce merită să 
fie cunoscute de turiști, mai cu 
seamă că fiecare are un album 
sentimental. Primăria are ca 

obiectiv să îmbogățească albumul 
turiștilor, astfel orașul ar avea noi 
puncte de atracție, ar fi și un bun 
prilej pentru a descoperi amintiri 
care merită să fie povestite.”

Andreea PASCU

 LICEUL TEHNOLOGIC PONTICA
                  O ȘCOALĂ CU O FRUMOASĂ TRADIȚIE

Când scriem despre Liceul 
Tehnologic Pontica ne gândim 
la frumoasa lui tradiție, la pro-
moțiile de specialiști care s-au 
format aici; liceul a fost înfiin-
țat, atenție!, în 1952. Atunci era 
școală profesională zootehnică. 
În timp, școala amintită a înre-
gistrat câteva schimbări, de la 
școală profesională veterina-
ră la liceu agricol, de la liceul 
agroindustrial la grup școlar 
agricol, apoi colegiul tehnic, iar 
acum are titulatura de liceu teh-
nologic, un liceu cu o bază ma-
terială tot mai atractivă: peste 
12 hectare de teren, opt săli de 
clasă, nouă laboratoare, nouă 
cabinete, atelier, sală de sport 
(aflată în reabilitare), cantină cu 
o capacitate de o sută de locuri 
și un cămin cu 60 de camere și 
două nivele. 

Oferta educațională pune la 
dispoziția candidaților  o gamă 
diversă de profesii, una mai 

atractivă ca alta: tehnician ve-
terinar - o clasă; tehnician în 
agricultură - o clasă; școala 
profesională, o clasă de postli-
ceală (tehnician privind controlul 
calității produselor agroalimen-
tare) și una de asistent mana-
ger. „Liceul Pontica, precizează 
Vasile Anghel, directorul școlii, 
a identificat câteva măsuri care 
ne vor ajuta să asigurăm o înaltă 
calitate în formarea unor specia-
liști care să capete competențe 

profesionale și abilități conform 
standardelor europene; liceul 
desfășoară proiecte educațio-
nale cu un impact deosebit pen-
tru elevi; ei fac practică în curtea 
școlii, să spunem așa, dar și în 
ferme din Portugalia! Liceul pre-
gătește specialist pentru fermele 
și unitățile din Dobrogea, îi ajută 
pe elevi să devină meseriași și 
să-și aleagă o profesie care să 
le permite să se adapteze dina-
micii de pe piața muncii.” 

Mai nou, baza materială a 
școlii se va îmbunătăți. O listă 
cu noile achiziții, listă care va fi 
onorată curând, a fost înaintată 
Ministerului Agriculturii; Lice-
ul Tehnologic Pontica, a primit 
fonduri, începând din acest an 
cu sprijin substanțial de la mi-
nisterul amintit, un sprijin care 
îi va stimula atât pe elevi, cât 
și pe profesori dacă socotim că 
laboratoarele școlii dar și sala 
de sport vor avea noi dotări, 
iar cadrele didactice vor avea 
la îndemână aparatură moder-
nă de ultimă generație, dar și 
un program care îi va ajuta pe 
absolvenții liceului să aibă com-
petențe pentru o piață a muncii 
tot mai exigentă, după cum re-
marca Iulia Bruchental, directo-
rul Direcției Agricole a Județului 
Constanța.

Adrian CRĂCIUN



●	Pag 7
noiembrie

2020

Expoziția „Ion I.C. 
Brătianu – 156 de 
ani de la naștere“
Biblioteca Academiei Române 

a vernisat, expoziția „Ion I.C. 
Brătianu – 156 de ani de la naștere“. 
Evenimentul a avut loc în Sala de 
expoziții „Theodor Pallady“ din 
Calea Victoriei. Au luat cuvântul 
acad. Ioan-Aurel Pop, președintele 
Academiei Române, acad. Răzvan 
Theodorescu, vicepreședinte al 
Academiei Române, și prof. ing. 
Nicolae Noica, director general al 
Bibliotecii Academiei Române. 
Expoziția dedicată celebrului om 
politic și prim-ministru, care a jucat 
un rol fundamental în realizarea 
Marii Unirii de la 1918 și în 
dezvoltarea României moderne, 
reunește manuscrise, piese de arhivă 
și corespondență, foi volante, precum 
și un bogat material fotografic din 
colecțiile Bibliotecii Academiei 
Române și Muzeului Național al 
Literaturii Române. 

Între piesele expuse se numără 
corespondența personală adresată 
tatălui și mamei în perioada studiilor 
la Paris, corespondența diplomatică 
adresată Regelui Ferdinand și unor 
oameni politici, memorii ale Reginei 
Maria, ale liberalului I.G. Duca, ale 
mamei sale, Pia Brătianu, și ale surorii 
sale, Sabina, măritată Cantacuzino.

O atenție specială este acordată 
documentelor de arhivă care reflectă 
atitudinea și poziția politicianului 
român în cadrul Conferinței de 
Pace de la Paris din 1919, cum 
sunt Programul Conferinței, cu 
semnăturile autografe ale tuturor 
participanților sau Notele luate de Ion 
Pillat la audierea lui Ion I.C. Brătianu 
în Comisia Afacerilor Românești, 
prezidată de André Tardieu, 
președintele Consiliului francez, cu 
privire la revendicările românești de 
la Conferința de Pace.

Vernisajul s-a desfășurat cu respec-
tarea tuturor normelor de protecție 
anti Covid-19 în vigoare, în sală 
putând fi prezente maximum 20 de 
persoane. 

Ionela SAUCIUC

CULTURA ISTORIEI TOAMNA PE BICICLETĂ!

„BUCURIA PRIN OCHII AUTISMULUI”
proiect finanțat din fonduri nerambursabile  

de  Primăria Municipiului Constanța

CT BIKE, peste 8.000 de trasee 
efectuate în ultima lună! 

Chiar dacă temperaturile au mai 
scăzut în ultima perioadă, acest lu-
cru nu i-a împiedicat pe pasionații 
de ciclism să folosească cele 390 
de biciclete puse gratuit la dispozi-
ție de Primăria Constanța.

În 2020, de când a repornit sis-
temul, au fost efectuate 64.400 de 
trasee, iar durata medie a unui tra-
seu a fost de 53 de minute. 

Anul acesta încă 4909 constăn-
țeni și turiști s-au prezentat cu car-
tea de identitate la ghișeele de in-
formații ale agențiilor SPIT pentru 

Activitatea a avut loc în săp-
tămâna dedicată Zilei Internați-
onale de Educație Nonformală 
2020; au participat 100 de copii 
cu dizabilități și 50 de copii din 
învățământul de masă. 

Pentru cei mici, organizatorii 
au pregătit o mulțime de surprize: 
activități ludice, cercuri de art-te-
rapie, ateliere de obiecte unice 
din lână etc. Totodată, au fost 
prezentate personaje de poveste, 

a solicita un card CT BIKE. În total, 
au fost emise 13.790 de carduri. 

Dacă în timpul utilizării bicicletei 
întâmpinați orice fel de probleme, 
aveți la dispoziție numărul de tele-
fon cu tarif normal 0371.787.778, 
disponibil 7 zile din 7, în intervalul 
orar 07:00-24:00 (robot telefonic 
24:00-07:00). 

Reamintim faptul că toate stațiile 
pentru biciclete sunt supravegheate 
video 24 de ore din 24, pentru creș-
terea nivelului de siguranță și com-
baterea faptelor antisociale. 

Vă recomandăm să respectați 
normele elementare de igienă 
atunci când folosiți bicicleta: 

- Spălați-vă pe mâini înainte și 
după folosirea bicicletei. Dacă nu 
aveți această posibilitatea folo-
siți gel antibacterian sau șervețele 
umede. Eventual, puteți inclusiv să 
folosiți mănuși;

- Atunci când strănutați sau tu-
șiți folosiți un șervețel, iar dacă nu 
aveți la îndemână, este recomandat 
să o faceți în cot, nu în palme;

- După ce ați ajuns la destinație, 
asigurați-vă că nu lăsați șervețele 
sau gunoaie în coșul bicicletei.

Evitați să vă atingeți fața!

Iacob IONIȚĂ

teatru de păpuşi, în funcţie 
de vârsta şi deficienţa copii-
lor, au fost înființate ateliere 
de pictură, ateliere de îm-
pâslire și ateliere cu obiecte 
din lemn. Totodată, copiii 
s-au bucurat și de spectaco-
le de teatru de păpuși. 

Toate activitățile au avut 
loc în condiții de siguranță 
și cu respectarea strictă a 
tuturor normelor de protec-

ție împotriva pandemiei, conform legii. În 
cadrul evenimentului au funcționat puncte 
unde s-au găsit măști, mănuși și dezinfec-
tant de mâini. 

Irina OANCEA
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NĂVODARI
UN PROIECT GENEROS PENTRU CASA DE CULTURĂ

Nu e departe ziua când Casa de Cultură 
din Năvodari va arăta ca o bijuterie. Ea ar 
putea fi și azi, dar cum etajele doi și trei 
sunt doar tencuite, înțelegem că proiectul 
inițiat de primărie are un rost. Rostul pro-
iectului este de a pune în valoare potenți-
alul orașului, potențialul tinerilor, îndeosebi  
creativitatea și inovarea, dacă socotim cer-
curile care funcționează la Casa de Cultu-
ră de aici. Investiția se justifică, nu încape 
nicio îndoială. Se justifică mai de seamă că 
la Năvodari există un nucleu de dascăl de 
elită, există, nu spunem o noutate, și tineri 
care s-au remarcat la festivaluri și concur-
suri județene și interjudețene, acolo unde 
juriile n-au fost indulgente. Mai mult, după 
finalizarea acestui proiect elevii vor avea 
mai multe săli de expoziție la dispoziție, ne 
gândim la săli funcționale care să pună la 
dispoziția tinerilor spații corespunzătoare, 
spații dotate cu toate utilitățile care să-i 
sprijine pe locuitorii orașului să aibă o altă 
deschidere către artă, către integrarea so-
cială a persoanelor care provin din grupuri 
vulnerabile. 

„Aici va apărea (într-un scurt timp) săli 
de spectacole și de conferințe, săli pentru 
bibliotecă, la etajul unu, săli pentru cursuri 
de dans și pictură, la etajul doi, săli de re-
petiții pentru teatru și săli pentru pictură, la 
etajul trei. Nu le amintim pe toate, pentru 
că nu facem aici un inventar, ci trecem în 

(continuare din pg.1) Totodată, acesta a scos în 
evidență diversele propuneri formulate în cadrul 
Forumului, în special de către partea bulgară, 
care s-au concentrat asupra prelungirii pistei 
europene de veloturism pe teritoriul României 
și, în paralel, al Bulgariei, precum și necesitatea 
inițierii construcției a noi poduri care să lege în 
viitor cele două state vecine.

Un mesaj de salut din partea  Consiliului 
Consultativ SUERD și a USH Pro Business a fost 
rostit de conf. univ. dr. Costin LIANU, care ulterior 
a oferit și o prezentare sintetică a proiectelor 
fanion susținute prin Consiliul Consultativ SUERD 
și grupul de clustere create sub egida USH Pro 
Business.

Coordonatorul General al Catedrei 
Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-
SUERD), prof. Sever AVRAM, a realizat o scurtă 
prezentare a tematicii avute în vedere, cu un 
accent special pe interconectarea ce poate și 
trebuie transpusă în practică între cadrul oferit 
de Pactul Ecologic European și Planul Strategic 
de Economie Circulară pentru România. A fost 
evidențiată în special oferta de 3,5 miliarde euro 
rezervate României, cu referire, în mod deosebit, 
la fondurile direcționate în scopul ecologizării 
privind modernizarea industriei poluatoare, 
proiectele bazate pe gazele naturale, susținerea 
zonelor mono-industriale, precum și investițiile în 
infrastructură ecologică, mobilitate, transport sau 
combaterea sărăciei energetice.   

În contextul în care dezbaterea a avut loc la 
scurt timp după marcarea Zilei Internaționale 
a Mării Negre, Ambasadorul Maritim prof. dr. 
ing. Ovidiu Sorin CUPȘA, Președintele secțiunii 
Europa a Organizației Internaționale Maritime, a 
procedat la o succintă trecere în revistă a sfidărilor 
și oportunităților cu care se confruntă mediul 
maritim, din punctul de vedere al conservării 
biodiversității, al protecției mediului și al facilitării 
dezvoltării adecvate a zonei Portului Constanța, 
precum și a celei metropolitane adiacente. 

În cadrul unei prezentări preluate de la 
Bruxelles, din partea Comisiei Europene – DG 
Agricultură, drd Ionuț CUREA s-a focalizat 
asupra interconectărilor posibile și necesare între 
aplicarea noilor politici agricole comune UE și 
consecințele previzionate ale Pactului Ecologic 
European, cu un accent special pe schimbările 
pe care este chemată și România să le pună 
în practică în domeniul agriculturii ecologice și 
al combaterii efectelor nocive ale schimbărilor 
climatice.

Din partea Asociației Române de Energie și 
Economie a Academiei Române, Președintele 

acestei organizații, prof. univ. dr. Ionuț PURICA s-a 
concentrat pe aspectele referitoare la autonomia 
energetică a României, dar în contextul sporirii 
profitabilității transferurilor de energie atomică, 
inclusiv prin cooperare cu alte state partenere. 

Din partea Universității Maritime Constanța, 
Prorectorul prof. Gabriel RAICU și-a axat 
prezentarea pe componentele și implicațiile 
asigurării securității cibernetice în mediul maritim, 
în special portuar, precum și al sprijinirii cercetării 
și în special al inovării în acest domeniu de 
maximă actualitate și în țara noastră.    

În rândul vorbitorilor s-a aflat și dr. Octavian 
ȘERBAN, Președintele Knowledge Management 
Institute - filiala România a IKMI Statele Unite, 
de asemenea consilier în cadrul Ministerului 

Fondurilor Europene, el a făcut o scurtă 
prezentare și a recomandat noul său volum 
electronic, publicat în Coreea de Sud, referitor la 
șansele furnizate de Managementul Cunoașterii 
pentru dezvoltarea managerială și absorbția 
fondurilor europene. 

De asemenea, a fost inclusă o prezentare mai 
amplă doamnei lector univ. dr. Mădălina ANDREI, 
Consilier în cadrul Agenției Naționale pentru 
Protecția Mediului, privind semnificațiile Zilei 
Internaționale a Mării Negre, îndeosebi în strânsă 
relaționare cu obiectivele și sarcinile pe care, din 
unghiul de vedere al politicilor maritime, Uniunea 
Europeană vizează să le transpună în parteneriat 
cu Statele Membre. 

Drept exemple de bune practici inovative, 
au fost evocate, de pildă, proiectul inovației în 
domeniul biotehnologiei al companiei start-up 
Peelhy Biotech prin CEO Marius PĂȘCULEA și 
proiectul transnațional de cercetare și inovare 
în domeniul prevenirii și creșterii siguranței 

în domeniul sănătății publice intitulat generic 
”STAMINA”, la care participa și Filiala de Cruce 
Roşie Sector 5 Bucureşti, prezidată de Dna 
Ana UNGUREANU, dar și setul de inițiative 
și proiecte finanțate din fonduri UE și EEA ale 
Asociației Armata Salvării/Asociației CRED, 
prin dl. Președinte Eugen LUCAN sau cele în 
favoarea dezvoltării veloturismului și valorificării 
patrimoniului cultural și natural al județului Caraș-
Severin prin conf. univ. dr. Miroslav Tașcu-Stavre. 
Din afara țării, la dezbateri au mai luat parte 
Consultant Wienfried SENKER (Landul Bavaria 
- Germania) și ec. Corina POPESCU (Statul 
Ontario – Canada). Peste 100 de participanți 
au urmărit evenimentul live printr-o platformă 
dedicată și prin Facebook.

La final, conform tradiției, au fost decernate 
Diplomele de Excelență ”Social & Economic 
Innovation in the Black Sea Basin – Danube 
Region” următoarelor personalități: Prof. Adrian 
BOTICI – Școala Gimnazială Luncșoara (Bihor); 
Președinte Florian CIOLACU – Clubul Fermierilor 
din România; Ambasadorul Maritim Prof. Dr. 
Ing. Ovidiu Sorin CUPȘA; Președinte Dr. Mirela 
Monica IOVU - ACJSFB / CEC Bank; Drd. Sabina 
LEOPA – URBASOFIA; Conf. Univ. dr. Costin 
LIANU – Secretariatul Executiv al Consiliului 
Consultativ SUERD; Eugen LUCAN – Asociația 
Armata Salvării / Asociația CRED;  Președinte 
Gabriel Răsvan TOADER – FPRM; Dna Gilda 
NICULESCU – ADR Sud Muntenia; Marius 
PĂȘCULEA, CEO Peelhy Biotech; Președinte 
Sergiu SEBEȘI – Asociația CSR Nest; Scriitoarea 
Maria TIMUC – Editura Dharana.

Deși circumstanțele momentului rămân 
complicate și afectate de impredictibilitatea 
crizei sanitare și economice actuale, la final, 

moderatorul Prof. Sever AVRAM a specificat 
importanța următoarelor orientări și măsuri ce ar 
merita luate în considerare privind îmbunătățirea 
procesului de implementare a Strategiei Dunării, 
cât și a strategiei emergente Dunăre-Marea 
Neagră-Portul Constanța: concordarea unei foi de 
parcurs între Consiliul Consultativ SUERD, alte 
organizații relevante în domeniu și Coordonatorul 
Național SUERD, precum și celelalte ministere 
de resort, privind inițiativele și proiectele prioritare 
de sprijinit și finanțat pentru România; formarea 
unui corp de consilieri și experți publici pe lângă 
MAE pentru a fundamenta prioritățile și a sprijini 
în mod concret și permanent procesul SUERD; 
racordarea pragmatică între viitoarele specializări 
inteligente la nivelul celor opt regiuni cu liniile 
de finanțare și orientările adoptabile pentru 
următorul exercițiu financiar UE; coagularea 
Agregatorului de Parteneriate Public-Private la 
nivel național, în special din perspectiva aplicării 
Pactului Ecologic UE, a Strategiei de Economie 
Circulară a României și, în genere, a Planului de 
Redresare UE, în care și România este parte și 
stat beneficiar. 

Andreea PASCU
Irina OANCEA

revistă câteva oportunități 
pe care năvodărenii le au la 
îndemână, după cum remar-
că Florin Chelaru, primarul 
orașului: „Asta înseamnă că 
orașul va căpăta în preajma 
unor evenimente culturale 
un alt aer, aerul orașului care 
are și farmec, și culoare, 
îndeosebi în sezonul estival 
atunci când turiștii aleg să-și 
petreacă vacanța la Năvo-
dari și afișele sunt pline cu 
spectacole care au prota-
goniști actori și interpreți din 
rândul valorilor, adică vedete 
de top. Distracția și agre-
mentul sunt anunțate de fie-
care afiș în sezonul estival, 
încă un semn că orașul are 
un privilegiu, privilegiul de a 
beneficia de un proiect gene-
ros, acum! 

Dacă ar fi să apelăm la cifre 
ajungem credem noi să inserăm 
una: în urma acestei investiții va 
deveni funcțională o suprafață de 
518.400 mp, cu mențiunea că în 
sala de spectacole vor apărea 
scaune noi, lambriul va fi înlocuit, 
iar pardoseala de acum va fi, și 
ea, refăcută. 

Pentru a însera toate noutățile 
privind dotările, avem nevoie de 
o pagină, spațiul tipografic nu ne 
îngăduie decât o trecere în revis-
tă: vor apărea oglinzi noi și băn-
cuțe, scaune și videoproiectoare, 
monitoare pc, mese de lucru 
pentru cercul de ceramică, pano-
uri de expoziție, dulapuri pentru 
bibliotecă etc. 

Adrian CRĂCIUN


