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PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI 

CONSTANȚA SPRIJINĂ 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL

● TUZLA

2021 
VA FI UN AN 

CU INVESTIȚII ÎN 
INFRASTRUCTURĂ

● O V I D I U SUBSTAȚIE DE AMBULANȚĂ
LA DISPOZIȚIA LOCUITORILOR DIN ZONĂ

După ce a beneficiat de câte-
va oportunități care au urgentat 
implementarea proiectelor via-
bile pentru comunitate, primăria 
Ovidiu a găsit, fapt lăudabil, tot 
timpul soluții pentru noi oportu-
nități, una dintre ele viza înfiin-
țarea unei Substații de Ambulan-
ță în orașul Ovidiu, o localitate 
unde  primul gospodar care dă 
un exemplu este George Scupra, 
primarul orașului. În ultima lună 
a anului trecut, primăria ora-
șului și invitații săi, directorul 

Serviciului de Ambulanță Con-
stanța și reprezentantul Consi-
liului Județean Constanța au sa-
lutat cu satisfacție un eveniment:  
inaugurarea Substației de Am-
bulanță din orașul Ovidiu. Pri-
marul George Scupra, inițiatorul 
acestui proiect, a ținut să facă, 
pe scurt, câteva precizări și să 
sublinieze inițiativele ce au vizat 
reabilitarea spațiului și achiziții-
le făcute pentru dotarea lui. În-
tr-un cuvânt: detaliile. Primarul 
a trecut în revistă strădania și 
perseverența colaboratorilor săi, 
tineri care au căpătat încredere în 
capacitatea administrației locale, 
o virtute care pune în valoare 
beneficiile pe care le aduc pro-
iectele europene. AMBULAN-
ȚA de la Ovidiu, fapt remarca-
bil, a fost achiziționată în urma 
unui proiect transfrontalier. Cu 

alte cuvinte: o achiziție pe bani  
europeni. 

Ambulanța de la Ovidiu va fi, 
rețineți, la dispoziția locuitorilor 
din zonă: din orașul Ovidiu, dar 
și din satele Poiana și Culmea. 

În scurt timp, iată o informație 
de ultimă oră, în orașul Ovidiu 

va fi autorizat și un CENTRU 
DE PERMANENȚĂ, o priori-
tate pentru locuitorii din zonă, 
dar și pentru primăria implicată 
și ea în respectarea rigorilor im-
puse de pandemie. 

Ani MERLĂ

ZIUA CULTURII NAȚIONALE
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      TANER REȘIT, primarul comunei Tuzla 

         „2021 VA FI UN AN 
               CU INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ”

Primăria Tuzla are, mai nou, o 
altă atitudine față de strategia de 
dezvoltare a localității, ceea ce 
înseamnă o implicare în proiecte 
care vizează consolidarea 
infrastructurii turistice, începând 
cu centrul comunei și până pe 
malul mării, acolo unde consilierii 
locali au gândit amenajarea unei 
alei de promenadă pentru pietoni 
și bicicliști. „Această alee, 
precizează Taner Reșit, primarul 
comunei, va străbate zona de 
vegetație de lângă plajă. Ne-am 
gândit să venim în întâmpinarea 
unor solicitări, așa că - în acest 
mandat - vom amenaja un traseu 
de biciclete pe ruta Balta Tuzla - 
Malul Lacului Techirghiol - Malul 
Lacului Zarguzon, încă o dovadă 
că privim cu responsabilitate 
propunerile cetățenilor, dar 
și sugestiile turiștilor, mai cu 
seamă că în ultimii ani în Tuzla 
au apărut investitori în turism. 

Constanța are la dispoziție 
utilaje pentru a acționa în 
orice zonă a orașului, fie că 
vorbim despre bulevarde, străzi 
înguste, trotuare sau spații greu 
accesibile.

Astfel, în iarna 2020 – 2021, 
se va interveni, sub coordonarea 
domnului viceprimar Ionuț 
Rusu, cu:

• Autospeciale cu lamă
• Autospeciale cu lamă, cister-

nă și sărăriță
• Încărcătoare frontale
• Wole
• Autobasculante cu braț

• Containere de 16-20 mc 
pentru transportul zăpezii

• Freze de mici dimensiuni
• ATV-uri cu lamă
Pentru a se acţiona atunci când 

situația o va impune, au fost 
achiziționate peste 13.000 de 
tone de material antiderapant și 
peste 40 de tone de motorină.

Toți locuitorii orașului, 
agenții economici și asociațiile 
de proprietari pot semnala 

permanent orice problemă la 
următoarele numere de telefon:

Dispecerat Primăria  
Municipiului Constanța  –  
0241/55.00.55.

Dispecerat Serviciul Protecţie 
Civilă, Securitate, Sănătate în 
Muncă şi Situaţii de Urgenţă - 
0737552271.

Direcția Generală Poliția 
Locală – 0241.484.205 sau 
0799/606142(WhatsApp).

Racordarea localității la rețeaua 
de distribuție a gazelor este o 
prioritate, așa că investitorii vor 
avea la îndemână încă o facilitate, 
pe lângă cele două baze sportive 
care pot găzdui competiții 
și concursuri cu respectarea 
rigorilor impuse de pandemie. 

În perioada sezonului estival, 
adaugă primarul Taner Reșit, 
vom amenaja plaja; în zona din 
jurul plajei vom ocroti vegetația 

●  TUZLAPrimăria Constanța este 
pregătită să intervină 
în sezonul rece pentru 
deszăpezirea orașului 

cu gândul că mediul trebuie 
privit cu măsuri și inițiative 
prietenoase”. 

În acest mandat, care va fi 
unul pentru proiecte ce sprijină 
apariția unor noi locuri de muncă 
în comună, Taner Reșit va iniția 
noi programe care dezvoltă 
serviciile și zona de agrement. 

Primarul își propune să 
reabiliteze și să modernizeze 
TABĂRA TUZLA, punct de 
atracție cândva. „Căutăm soluții 
și ne gândim care ar putea fi cea 
mai bună oportunitate pentru  a 
urgenta reabilitarea taberei”, 
spune Taner Reșit. 

În 2021, un an cu investiții 
în consolidarea infrastructurii, 
primăria și Consiliul Local 
se pregătesc să demareze 
procedurile pentru atestarea 
stațiuni turistice Tuzla!

Andreea PASCU

Spre deosebire de alţi primari, 
Ancuţa Belu a înlăturat rutina şi a 
diminuat birocraţia din primărie, cerând 
ordine şi punctualitate, când vine vorba 
de solicitările cetăţenilor. Cetăţenii 
primesc informaţii chiar de la intrarea 
în primărie, acolo unde funcţionează un 
birou pentru solicitările lor. Mai mult, a 
întocmit proiecte după ce s-a consultat 
cu cetăţenii, cărora le-a cerut să nu ezite 
şi să vină cu propuneri, i-a invitat să 
participe la dezbateri şi să aibă aşteptări. 
A privit cu atenţia cuvenită propunerile 
locuitorilor şi a scris proiecte luând în 
seamă provocările şi oportunităţile pe 
care le-au adus aceste investiţii pentru 
investitori, dar şi pentru tinerii din M. 
Kogălniceanu, o localitate unde, mai 
nou, au fost finalizate câteva investiţii 
care au pus în evidenţă potenţialul unei 
comune care se află în preajma unui 
aeroport internaţional. Când vorbesc 
de avantaje, fermierii se gândesc la 
infrastructură şi apelează la un exemplu 
pe care îl au la îndemână: modernizarea 
drumurilor agricole e un proiect 

finalizat, care îi ajută; beneficiile se 
văd şi ele; trecând din câmp către sat, 
acolo unde sunt atâtea de făcut, trebuie 
să inserăm câteva proiecte care au fost 
încheiate: dispensarul a fost reabilitat şi 
modernizat, ceea ce o îndreptăţeşte pe 
Ancuţa Belu să spună: „acum putem 
vorbi mult şi bine de calitatea serviciilor 
medicale, putem să afirmăm că locuitorii 
nu mai sunt nevoiţi să facă naveta la 
Constanţa. Nu vreau să-mi aduc aminte 
câte necazuri aveam în satul Piatra în 
privinţa alimentării cu apă. Acum am 

implementat un proiect şi am finalizat 
inclusiv branşamentele de apă de acolo. 
Pe două străzi, Mircea cel Bătrân şi 
Unirii, în M. Kogălniceanu, am încheiat 
asfaltarea. Un proiect de interes major 
este într-o fază avansată, e aproape 
gata. Este vorba de modernizarea unor 
drumuri comunale, drumuri de acces 
în zona de est a localităţii; grădiniţele 
cu orar prelungit sunt în perfectă stare. 
Lucrările ce vizează eficientizarea 
energetică a clădirilor de la şcoala nr. 
2 şi de la liceul teoretic (corpul 1 şi 2) 
urmează să fie demarate”. 

De bună seamă, primarul e stăpân 
pe situaţie. Ancuţa Belu are în atenţie 
acum un proiect mult aşteptat de elevi şi 
de cadrele didactice de la liceul teoretic: 
aici se află în derulare un proiect care 
încurajează mişcarea şi stimulează 
performanţele sportive, e vorba de 
construirea unei săli de sport, proiect 
care se află în etapa de avizare. 

Ionela SAUCIUC

PROIECTE FINALIZATE, PROIECTE ÎN DERULARE
●  Comuna M. KOGĂLNICEANU
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Cu un primar tânăr, energic și 
dispus să fie în slujba cetățenilor 
încă un mandat, Valu lui Traian 
este o localitate unde proiectele au 
promovat de fiecare dată spiritul 
gospodăresc. 

La fel se va întâmpla și de 
acum încolo, iar primul semn 
este valul de proiecte pregătite 
să completeze investițiile și 
beneficiile comunității. După ce au 
fost implementate câteva proiecte, 
extinderea rețelelor de apă și 
canalizare, după ce au continuat 
asfaltarea străzilor într-un ritm 
alert, primăria și Consiliul Local 
Valu lui Traian au identificat noi 
oportunități, și nevoi, pregătind 
proiecte și hotărâri care să vină în 
întâmpinarea solicitărilor pe care 
le au locuitorii comunei. 

Mai nou, Valu lui Traian a 
depus un proiect care vizează 
construirea unui complex sportiv, 
încă o dovadă că primăria 
privește cu atenția cuvenită 
așteptările tinerilor. Vestea imple-
mentării acestui proiect va veni 
de la Compania Națională de 
Investiții. Alte două priorități 
pentru gospodarii comunei: 
extinderea rețelei de gaze din 

  ● Comuna VALU LUI TRAIAN

O PRIORITATE: EXTINDEREA 
REȚELEI DE GAZE

                               ● TECHIRGHIOL
  ● PE LÂNGĂ GRĂDINĂ BOTANICĂ
    ORAȘUL ARE ȘI GRĂDINĂ PUBLICĂ
 ●  În 2021 Teatrul de Vară „Jean Constantin” 
                                                                    va arăta ca o bijuterie

cartierul Calea Dobrogei și a 
rețelelor de alimentare cu apă și de 
canalizare (inclusiv racordurile și 
branșamentele). 

Campania de asfaltare se 
va continua și ea. În cartierul 
amintit, asfaltarea și amenajarea 
trotuarelor rămâne o prioritate 
pentru primărie, precizează Florin 
Mitroi, un primar pe agenda 

căruia se află câteva proiecte 
viabile, proiecte mult așteptate de 
localnici. „Avem, spune primarul, 
un proiect pentru centura de sud, 
e vorba de un drum. Să vedem 
cum vom rezolva problema: 
vom depune proiectul la CNI, 
ori vom beneficia de finanțare 
de la Ministerul Transporturilor. 
Am depus și un proiect pentru 
eficientizarea și modernizarea 
iluminatului public; un alt proiect 
pe care îl privim cu mult interes, 
proiect pe care îl pregătim acum, 
vizează o campanie de împădurire 
a unei suprafețe de 28 de hectare. 

Ultima oră: Un proiect de 
anvergură este, cum spuneam, cel 
de alimentare cu apă și canalizare, 
el are termen de execuție doi ani; 
contractul a fost semnat în urmă 
cu câteva zile! 

Ionela SAUCIUC

Le aducem o veste bună turiștilor: 
orașul are o Grădină Publică, e vorba 
de o investiție ce vizează îmbunătățirea 
mediului urban prin transformarea unui 
teren neutilizat. Iulian Soceanu, primarul 
orașului, pune la dispoziția cititorilor câteva 
detalii: „Un document strategic relevant 
pentru implementarea proiectului este 
„Strategia de dezvoltare durabilă a orașului. 
Documentul a fost elaborat în cadrul 
Proiectului de Dezvoltarea capacității de 
planificare strategică la nivelul autorităților 
administrației publice locale ale orașelor 

din România, proiect cofinanțat din Fondul 
Social European, Programul Operațional 
Dezvoltarea Capacității Administrative”. 

Techirghiol se află printre primele 
stațiuni din România unde funcționează o 
companie de domeniul farmaceutic care 
folosește ingrediente extrase din Lacul 
Techirghiol în scop terapeutic. E vorba 
de Techir, un brand cosmetic terapeutic 
care utilizează, printre altele, nămoluri 
sapropelice și apa salină în compoziția 
produselor sale. 

Stațiunea Techirghiol, una dintre cele 
mai atractive de pe litoral, îi invită pe turiști 
să privească (în orice anotimp) cartea ei de 
vizită și să descopere Grădina Botanică și 
noul debarcader, ca să amintim două dintre 
noile proiecte finalizate. 

Datorită oportunității de finanțare pe care 
a oferit-o Programul Operațional Regional 
2014-2020, Axa Prioritară 5 - îmbunătățirea 
mediului urban și conservarea, protecția 
și valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural, prin Prioritatea de Investiției, 
primăria și Consiliul Local Techirghiol au 
optat pentru inițierea proiectului amintit, 
proiect care vizează îmbunătățirea mediului 
urban prin transformarea unui teren 
neutilizat în Grădina Publică. 

Nu descoperim apa caldă când scriem că 
există o continuă solicitare de spații verzi 
amenajate în spațiul urban. Sunt estimări 
care evidențiază că vor exista astfel de 
solicitări cel puțin 30 de ani de acum 
încolo, în privința amenajării de spații 
verzi, în parcurile orașului, dar și în centru, 
acolo unde funcționează primăria, instalată 
într-un spațiu nou, care miroase a var. Tot 
aici va fi deschisă, după cum a precizat 
viceprimarul Florin Zisu, o creșă. Vom 
reveni cu detalii. 

Sunt proiecte care vor sprijini dezvoltarea 
locală integrată. Mai mult, prim măsurile ce 
se vor lua, se va atinge un obiectiv major 
care va ajuta dezvoltarea turismului, mai 
cu seamă că la Sanatoriul Balnear pentru 

Tratament și Recuperare se fac, în ultima 
vreme, investiții pentru modernizarea 
spațiului de cazare și de tratament, încă un 
semnal clar că orașul Techirghiol va deveni 
un centru de servicii de calitate în privința 
turismului de sănătate și de prevenție; 
economia locală se va diversifica și, fapt  
notabil, vor apărea noi locuri de muncă. 

Grădina Botanică a prins contur, Teatrul 
de vară „Jean Constantin” va avea o altă 
față, proiectul e în derulare; campania de 
asfaltare a străzilor din oraș continuă, ea 
urmând să ajungă și în cartierele mărginașe; 
centru orașului, cu zona din preajma statuii 
lui Techir, a devenit mai atractiv: în preajma 
pieței au apărut florării și fapt remarcabil, 
străzile sunt curate, de parcă s-ar întâmpla 
o minune și Mircea Eliade ar trece mâine 
prin oraș așa cum se întâmpla în urmă cu 
ani, când adolescentul Eliade venea la 
Techirghiol să își petreacă ultimele zile de 
vacanță. 

Irina OANCEA
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MURFATLAR

Comuna POARTA ALBĂ

UN PROIECT CARE SPRIJINĂ DEZVOLTAREA TURISMULUI
Anul 2021 îl găsește pe George Co-

jocaru, primarul comunei Murfatlar, în fața 
unor provocări, una dintre ele este proiec-
tul ce vizează dezvoltarea și promovarea 
moștenirii comune, e vorba de un proiect în 
parteneriat cu municipiul General Toshevo 
(Bulgaria) și localitatea Bolgrad (Ucraina). 
Ținta acestui proiect: să rezolve provocări-
le comune în regiunea transfrontalieră din 
această zonă a Mării Negre. 

Pe scurt, proiectul își propune să creas-
că potențialul turistic, ceea ce înseamnă, în 
acest caz, că investițiile vor sprijini restau-
rarea, reconstrucția și modernizarea obiec-
tivelor de importanță culturală și istorică; 
o prioritate va fi și promovarea produselor 
turistice competitive, cele care se bazează 
pe bogatul patrimoniul natural,  cultural și 
istoric; proiectul amintit, care e în derulare, 
sprijină dezvoltarea antreprenoriatului în tu-
rism și sectorul cultural, punând sub o altă 
lumină resursele umane și inovarea. 

Acest proiect este integrat. Partene-
rii contribuie cu elemente diferite pentru 
atingerea obiectivelor. „Fiecare regiune, în 

funcție de specificul ei, se va implica, preci-
zează primarul George Cojocaru, cu meto-
de și instrumente care vor avea ca obiectiv 
integrarea și concentrarea pe accelerarea 
dezvoltării regionale și transfrontaliere. 
Ținta nouă va fi creșterea competitivității. 
Primul avantaj: se vor dezvolta forme al-
ternative de turism. De la primarul orașului 
Murfatlar aflăm și alte detalii despre proiect: 
„Vom susține o strategie comună pentru 
dezvoltarea turismului în regiunea trans-

frontalieră și vom organiza forumuri turis-
tice de afaceri cu expuneri; șase produse 
turistice, precizează George Cojocaru, vor 
fi dezvoltate în comun, e vorba de două rute 
turistice și trei tabere tematice. 

Proiectul va sprijini promovarea afa-
cerilor și antreprenoriatului în bazinul Mării 
Negre și va încuraja oportunitățile de afa-
ceri inovatoare transfrontaliere care vor 
contribui la dezvoltarea economică durabilă 
a comunităților. 

Primăria Murfatlar vizează următoa-
rele investiții, în cadrul acestui proiect: lu-
crări de reparații la Casa de Cultură de pe  
Aleea Mărgăritarelor numărul 9 9A; pavarea 
curții și executarea unor lucrări de reparații 
la scenă și la acoperiș, dar și reabilitarea 
vestiarului și a grupului sanitar; pereții și pa-
nourile de expunere se află pe același deviz 
de lucrări. 

Proiectul, cum spuneam, se află în de-
rulare, iar perioada de implementare este 
de 24 de luni. Valoarea proiectului este de 
1.147.440,10 euro”.

Adrian CRĂCIUN

O NOUĂ ATITUDINE FAȚĂ DE PROIECTE 
alte proiecte: ● extinderea rețelei de canalizare din centrul localității; ● construi-
rea unei pasarele pietonale peste Canalul Poarta Albă-Năvodari; ● sistematizarea 
infrastructurii rutiere
Proiectele comunei Poarta Albă 

au darul de a veni în întâmpinarea 
unor provocări, e vorba de așteptă-
rile locuitorilor care așteaptă cu ne-
răbdare, ca lucrările de modernizare 
a tramei stradale să fie finalizate cât 
mai curând în cartierul VIA, o zonă 
unde era mare nevoie de un aseme-
nea proiect care să pună la dispoziția 
cetățenilor străzi reabilitate. 

Vasile Delicoti, primarul comunei, 
a identificat împreună cu consilierii 
locali, și alte urgențe pe care locu-
itorii comunei le-au pus în fața ad-
ministrației locale la fiecare întâlnire 
organizată de primărie înaintea scri-
erii unor proiecte. 

Mai nou, așa a apărut pe agenda 
primarului o prioritate ce vizează 
extinderea rețelei de canalizare me-
najeră în zona centrală a comunei, 
un proiect pe care Vasile Delicoti îl 
supraveghează personal: „Știu acest 
proiect pe de rost și vreau ca fiecare 
lucrare să fie de calitate. Nu facem 

în fiecare zi astfel de lucrări”, spune pri-
marul. 

Asfaltarea străzilor din comună este o 
investiție care va schimba fața localității: 
„Îmi strâng oamenii mâna pe stradă pen-
tru acest proiect”, spune Vasile Delicoti. 

Primarul a inițiat un proiect care vizează 
întoarcerea comunei cu fața către canalul 
Poarta Albă-Năvodari, aici urmând să fie 
construită o pasarelă pietonală care ar pu-
tea atrage pe turiști să vină să cunoască și 
să vadă punctele de atracție ale comunei. 

De aceste puncte de atracție s-au arătat 
interesați, cum spuneam, și câțiva investi-
tori. Plecând de la acest interes, dar și de 
la potențialul canalului Poarta Albă-Nă-

vodari primăria a inițiat un proiect 
pentru sistematizarea infrastructurii 
rutiere și pietonale în cartierele co-
munei, proiect care va fi completat cu 
alte investiții pentru înființarea unui 
sistem de iluminat public în două car-
tiere, e vorba de zonele „D” și „E”. 

La Compania Națională de Inves-
tiții primăria a depus două proiecte. 
Avem în față o listă cu priorități de 
pe urma cărora comunitatea ar avea 
numai de câștigat: e vorba de reabili-
tarea, modernizarea, extinderea și do-
tarea Căminului cultural de pe strada 
Cantinei nr. 2, și de construirea unui 
sediu pentru primărie; alte două pro-
iecte au fost depuse, precizează Vasi-
le Delicoti, la Comisia de Strategie și 
Prognoză - Fondul de Dezvoltare și 
Investiții: înființarea unei rețele de 
distribuție a gazelor naturale, celălalt 
proiect vizează continuarea campani-
ei de asfaltare a străzilor din comuna 
Poarta Albă. 

Iacob IONIȚĂ

ÎN LUMINA CULTURII 
OPERA LUI 

ANGHEL SALIGNY

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, 
sărbătorită, în fiecare an, pe 15 ianuarie, 
Asociația pentru educație so-
cio-emoțională Combat Stress 
RO și Asociația Psiterra - Iași, 
în calitate de inițiatori, în parteneriat cu 
Biblioteca Academiei Române, 
Muzeul de Istorie Națională și 
Arheologie Constanța, Muzeul 
Portului Constanța, Societatea 
Națională a Sării SALROM - Su-
cursala Târgu Ocna, Direcția de 
Cultură Cernavodă, Televiziunea 
ACUM TV – Bacău,  a fost realizat  
proiectul cultural 

Valori și modele naționale în 
educația românească 

ÎN LUMINA CULTURII - OPERA 
LUI ANGHEL SALIGNY

Proiectul s-a desfășurat în perioada 15-
31 ianuarie 2021, printr-o serie de activități 
care au legat tematic șapte orașe din țară 
- București, Iași, Constanța, Cernavodă, 
Galați, Brăila și Târgu Ocna, locuri în care 
marele inginer și inventator român a reali-
zat cele mai reprezentative construcții cu 
valoare de patrimoniu.

Obiectivul proiectului este acela de a 
promova valorile românești în societatea 
noastră și, în mod special, în educația 
generațiilor tinere, cu scopul de a menține 
în memoria socială imaginea marilor per-
sonalități care au contribuit la construirea 
României Moderne și a civilizației sub sem-
nul istoriei, credinței, tradițiilor, valorilor și 
modelelor culturale românești.

Astfel, pe 15 ianuarie 2021, la Bibliote-
ca Academiei Române, a fost vernisată o 
expoziție foto-documentară itinerantă și s-a 
organizat un webinar dedicat realizărilor 
marelui inginer și inventator român român 
Anghel Saligny.

PROGRAM WEBINAR
Au transmis mesaje de salut:
- Lt.col. (r) Cornelia PRIOTEASA – pre-

ședinte al Asociației pentru educație so-
cio-emoțională COMBAT STRESS RO

- conf. univ. dr.  Ovidiu GAVRILOVICI - 
președinte al Asociației PSITERRA – Iași

1. Alina SAVA – director al Centrului de 
Informare și Promovare Turistică Cernavo-
dă – Personalitatea lui Anghel Saligny

2. dr. Lavinia DUMITRAȘCU – Muzeul 
de Istorie Națională și Arheologie Constan-
ța – Un pod pentru eternitate – Podul lui 
Anghel Saligny de la Cernavoda

3. dr. Delia CORNEA – Muzeul de Istorie 
Națională și Arheologie Constanța – Anghel 
Saligny și Cuibul Reginei   

prof. Mircea DOROBANȚU - Muzeul 
CFR - Patrimoniul cultural tehnic – Ampren-
ta lui Anghel Saligny; funicular

4. drd. Carmen MATEI – Asociația pentru 
educație socio-emoțională Combat Stress 
RO – Funicularul de la Târgu Ocna 

5.ing. Ionel ILIE – Director al Salinei Târ-
gu Ocna – Operele lui Anghel Saligny din 
Târgu Ocna.
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Liceul Tehnologic Pontica din 
Constanța, care se află pe lista 
liceelor ce beneficiază de finanțare 
de la ministerul agriculturii, a primit, la 
sfârșitul anului treccut, 175.000 de lei. 
Sunt bani de care școala avea mare 
nevoie, sunt bani pe care îi primesc 
liceele preponderent agricole conform 
H.G. 533/2020. Profesorul Vasile 
Anghel, un cadru didactic cu experiență, 
directorul liceului amintit spune că 
finanțarea de la ministerul agriculturii a 
fost utilizată pentru anveloparea sălii de 
sport și pentru înlocuirea acoperișului de la 
atelierul mecanic, „două spații care se aflau 
într-o stare jalnică”.

Mai nou, elevii liceului tehnologic au 
primit o veste minunată: școala are în curte 
acum un tractor modern. „E un cadou, 
spune directorul liceului, e în stare de 
funcționare. L-am primit ca sponsorizare de 
la MEWI import-export, un dealer cunoscut 
de fermieri și structurile asociative din 
zonă, din județele Constanța, Tulcea și 

Primăria municipiului Constanța 
sprijină învățământul dual

● Liceul Tehnologic Pontica
                    A PRIMIT CADOU UN TRACTOR!

Primăria municipiului Constanța 
sprijină învățământul dual și se implică 
în mod activ în procesele de formare, 
pe plan local, a unei forțe de muncă 
bine pregătite și calificate, în domenii 
profesionale prioritare, care să răspundă 
nevoilor specifice ale pieței muncii din 
municipiu. Constanța are nevoie prioritară 
de forță de muncă bine pregătită și 
calificată, în multiple domenii, care să 
contribuie la dezvoltarea orașului, la 
atragerea de investiții, la derularea unor 
proiecte profesionale și economice locale 
de lungă durată. Primăria are în vedere ca 
orașul Constanța să devină în scurt timp, 
printr-o colaborare solidă și susținută cu 
toți partenerii locali de dialog, un exemplu 
de bune practici și de soluții performante 
în domeniul învățământului dual în sud-
estul României.

În acest context, Primăria a organizat 
și desfășurat prima reuniune din acest 
an a Comisiei de implementare a 
proiectului „Școala profesională în sistem 
dual din Constanța”, la lucrările căreia 
au luat parte reprezentanți ai Primăriei 
municipiului Constanța, Inspectoratului 
Școlar Județean Constanța, Camerei de 
Comerț, Industrie și Navigație Constanța, 
Comitetului Județean al Părinților 
Constanța și Asociației Firmelor din 
Constanța.

Proiectul respectiv are ca obiectiv 
general crearea unei platforme de dialog, 
sprijin și cooperare între administrația 
locală, instituțiile publice, agenții 
economici locali și elevii și părinții 
interesați de formarea profesională 
duală, prin care să se realizeze un proces 
durabil, la nivelul municipiului Constanța, 
de  corelare a cererii pieței muncii din 
Constanța cu oferta de muncă pregătită și 
calificată, în toate domeniile.

Siguranță sporită în 
Campusul social 

Henri Coandă
Ca urmare a finalizării procedurii de 

licitație și a soluționării contestațiilor, 
Regia Autonomă „Exploatarea Do-
meniului Public și Privat” Constanța 
aduce la cunoștință faptul că a încheiat 
contractul de furnizare privind instala-
rea în Campusul social Henri Coandă 
a unui sistem de supraveghere video, 
menit să ducă la creșterea gradului de 
siguranță din ansamblul de unități lo-
cative modulare. 

Investiția presupune instalarea, con-
figurarea și programarea unui sistem 
de supraveghere video cu camere de 
luat vederi de exterior, destinat su-
pravegherii teritoriului Campusului 
și urmăririi eventualelor încercări de 
acces neautorizat sau pătrundere prin 
efracție. Proiectul se va desfășura cu 
avizarea Inspectoratului Județean de 
Poliție Constanța, iar durata de furni-
zare, instalare și punere în funcțiune a 
sistemului de supraveghere video este 
de 90 de zile lucrătoare.

Sistemul va fi compus din 33 de sub-
sisteme de supraveghere, instalate în fi-
ecare unitate locativă din Campus, ele 
fiind conectate prin sistemul de trans-
misii date la sediul Direcției Generale 
Poliția Locală și la sediul administrativ 
RAEDPP Constanța din cadrul Cam-
pusului. Fiecare subsistem de supra-
veghere va fi autonom, va înregistra 
local imaginile de la camerele instalate 
în fiecare unitate locativă și va putea fi 
accesat de la distanță, atât pentru vizu-
alizare „live”, cât și pentru vizualizare 
înregistrări și setări de sistem. 

„În condițiile în care în mod frec-
vent ne este adus la cunoștință faptul 
că în perimetrul Campusului se pro-
duc fapte antisociale, iar contractele cu 
firmele de pază pentru supravegherea 
obiectivelor din cartier și-au dovedit 
în timp ineficiența, multe din actele 
de vandalism rămânând nesoluționate, 
am decis implementarea unui sistem 
de monitorizare video. Suntem con-
vinși că acest lucru va duce la descura-
jarea acestor fapte, la creșterea gradu-
lui de siguranță, precum și la obținerea 
de economii substanțiale la nivelul 
Regiei”, a precizat directorul general 
al RAEDPP Constanța, domnul Florin 
Gheorghe. 

Precizăm faptul că prețul total pen-
tru îndeplinirea contractului privind 
instalarea sistemului de supraveghere 
video este de 239.160,47 lei, la care se 
adaugă TVA, în condițiile în care pre-
țul contractelor încheiate între Regie și 
firmele de pază pentru supravegherea 
obiectivelor din Campusul social a 
depășit în anul 2020 - 570.000 lei, iar 
în 2019 – 470.000 lei, sume la care se 
adaugă TVA. 

Ialomița. Din banii pe care îi vom primi în 
acest an ne gândim să achiziționăm utilaje 
agricole: un plug, un disc și o grapă, vrem 
să ne gospodărim și să folosim tractorul 
cu toate dotările la lucrările agricole pe 
care le vom executa pe cele 8 ha cu loturi 
demostrative, e vorba de terenul școlii. 
Dacă ne gospodărim bine și vom avea 
la îndemână tot ce trebuie, avem fericita 
ocazie să prestăm servicii pentru fermieri și 
cooperativele agricole din jurul Constanței, 

putem aduna bani pentru alte  dotări 
și investiții. Din toamna acestui an 
intenționăm să înființăm o clasă de 
mecanici agricoli, acum avem și 
utilaje unde elevii să facă practică, dar 
mai aveam, fapt lăudabil, ceva: avem 
solicitări! Domnul Cristian Dănescu, 
directorul general al firmei MEWI ne-a 
asigurat că vom primi sprijin pentru 
elevii care vor să facă pregătire și să 
se specializeze, ei vor beneficia de un 
SERVICE bine dotat. Mai mult, elevii 
vor primi și un sprijin financiar. În liceu 

mai avem câteva lucruri de pus la punct: 
vrem să schimbăm mobilierul din internat, 
ne gândim să schimbăm vestiarele cu 
altele noi; parchetul trebuie și el înlocuit. 
Acum beneficiază de masă și cazare 80 de 
elevi. Internatul are o capacitate mai mare, 
dar n-am avut solicitări decât pentru cele 80 
de locuri”.

A consemnat 
Iacob Ioniță

●  finanțarea de la ministerul agriculturii a fost folosită pentru anveloparea sălii de 
sport și repararea atelierului mecanic

Membrii Comisiei au dezbătut 
posibilitățile de cooperare în domenii 
precum: stimularea interesului pentru 
formare profesională duală în rândul 
agenților economici și al tinerilor din 
învățământul preuniversitar din oraș; 
coroborarea măsurilor de modernizare 
a pieței muncii cu cele educaționale; 
actualizarea ofertei educaționale de tip 
Școală profesională în regim dual; promo-
varea educației antreprenoriale la elevi, 
înființarea și modernizarea campusurilor 
școlare din sistemul dual, promovarea 
în spațiul public și în mediile-țintă a 
conceptului de Școală profesională - 
Școală de Excelență ca prim pas către o 
carieră profesională deschisă.

În acest sens, cooperarea interinsti-
tuțională dintre Primăria municipiului 
Constanța și Inspectoratul Județean 
Constanța pe baza actualului Acord de 
parteneriat, semnat în 2019, precum 
și cooperarea cu ceilalți parteneri ai 
proiectului, reprezintă garanții ale unui 
dialog de calitate, la nivel local, în domeniul 
învățământului dual.

Comisia a decis ca în cursul lunii 
februarie a.c. să organizeze o reuniune 
online cu agenții economici din municipiu, 
cu obiectivul de a stimula interesul acestora 
pentru pregătirea sistemică a viitoarei forțe 

de muncă a orașului. Reuniunea va fi 
urmată de mai multe activități directe 
cu participarea agenților economici 
și a părinților și elevilor interesați de 
formarea profesională duală în orașul 
Constanța.

Primarul municipiului Constanța, 
Vergil Chițac, încurajează în mod 
responsabil tinerii orașului nostru să 
opteze pentru formare profesională 
în sistem dual ca garanție a unui 
parcurs profesional de calitate și de 

lungă durată. În acest context, Primăria ca 
instituție se implică în mod activ în crearea 
unei resurse umane locale calificate, 
în domenii-cheie, ca premisă pentru 
dezvoltări economice solide și pentru 
stimularea participării tinerilor la proiectele 
de dezvoltare ale orașului. Resursa umană 
locală de calitate trebuie să fie motivată să 
rămână în municipiu și să sprijine proiectele 
de dezvoltare locală, iar Primăria va avea 
grijă ca parcursul de pregătire profesională 
a acestora în domenii relevante să fie bine 
construit, de către municipalitate și toți 
partenerii locali ai acesteia.

Primarul municipiului, Vergil Chițac, îi 
asigură pe părinții tinerilor orașului nostru 
că o carieră a copiilor lor în sistemul dual 
reprezintă o soluție profesională cu multiple 
șanse de evoluție, într-un oraș orientat spre 
dezvoltare sistemică și cu un potențial local 
în creștere.

Primăria municipiului Constanța sprijină 
învățământul dual și are certitudinea că 
numai o forță de muncă înalt calificată, 
cu nevoi corelate cu cerințele pieței 
locale și motivată să lucreze în municipiul 
Constanța, în domenii de interes specific 
și cu salarii atractive, poate asigura 
dezvoltările locale pe care acest oraș le 
merită și pe care Primăria le va promova și 
susține în următorii ani!
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AGIGEA
AGENDA PRIMĂRIEI, 

AGENDA PRIMARULUI
Și în acest nou mandat de 

primar, Cristian Cârjaliu vine 
în întâmpinarea așteptărilor cu 
proiecte care se află pe agenda 
cetățeanului. După ce a construit 
o grădiniță în satul Lazu, două în 
Agigea, dar și o creșă, Cristian 
Cârjaliu, inițiatorul unor proiecte 
care vizează infrastructura din 
comuna, a pregătit - împreună 
cu consilierii locali și cu 
colaboratorii săi - noi programe 
care vor îmbunătăți serviciile 
către cetățeni, aceasta fiind, 
după cum precizează primarul, o 
prioritate care îi va scuti de griji 
pe locuitorii comunei, mulți dintre 
ei încrezători în promisiunile 
administrației locale. O 
administrație a cărei capacitate 
a crescut. Mai nou, primăria 
Agigea a identificat o urgență și 
acum are în pregătire un proiect 
ce vizează construirea unui 

dispensar medical în satul Lazu, 
o localitate unde tinerele familii 
care și-au construit o locuință vor 
beneficia de extinderea rețelei de 
alimentare cu apă și de canalizare, 
în urma unui proiect mult așteptat. 
Cristian Cârjaliu, primarul 
comunei, spune că e vremea 
faptelor și-i asigură pe cetățeni 
că, pe lângă dezvoltarea noilor 
cartiere, primăria are în pregătire 
un proiect pentru construirea unui 
centru multicultural în Agigea, 
investiție care va veni în sprijinul 
tinerilor care așteaptă să aibă la 

îndemână o consiliere competentă 
pentru a beneficia de o pregătire 
profesională care să-i ajute la 
fiecare pas în carieră. Un centru 
multicultural ar fi un loc potrivit 
pentru locuitorii comunei care vor 
să aibă cât mai aproape un loc de 
distracție și de agrement. Pe lista 
cu proiecte, o listă mai lungă decât 
în mandatul precedent, Cristian 
Cârjaliu a mai trecut câteva 
obiective, e vorba de construirea 
unei școli în satul Lazu, primăria 
țintind accesarea unor fonduri 
guvernamentale pentru această 
investiție, după cum precizează 
primarul. 

Asfaltarea străzilor din 
satul Lazu și din Agigea, dar și 
menținerea transportului gratuit 
pentru elevi, studenți și pensionari 
sunt priorități care vor aduce 
beneficii locuitorilor din comună. 

Ionela SAUCIUC

 Proiectul „SSM@160 - SERVICII SOCIALE ȘI SOCIO-
MEDICALE PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DIN 

MUNICIPIUL CONSTANȚA”, este în desfășurare
Direcția Generală de Asistență 

Socială Constanța în calitate de Be-
neficiar, implementează proiectul cu 
titlul „SSM@160 - Servicii sociale și 
socio-medicale pentru persoanele 
vârstnice din municipiul Constanța”, 
SMIS 125595, în baza contractului de 
finanțare nr. 7005/10.04.2020 încheiat 
cu Ministerul Fondurilor Europene prin 
Organismul Intermediar Regional POS-
DRU Regiunea Sud-Est.

Valoarea totală eligibilă a proiectu-
lui este de 2.783.928,41 lei, din care 
2.366.339,15 lei asistență financiară 
nerambursabilă și 417.589,26 lei valoa-
rea cofinanțării beneficiarului.

Proiectul „SSM@160 - Servicii socia-
le și socio-medicale pentru persoanele 
vârstnice din municipiul Constanța”, 
SMIS 125595, va fi implementat pe o 
perioadă de 24 de luni și are ca obiectiv 
general reducerea numărului de per-
soane aparținând grupurilor vulnerabile 
prin furnizarea unor servicii integrate de 
îngrijire la domiciliu pentru un număr de 

160 de persoane vârstnice din munici-
piul Constanța în scopul depășirii situ-
ației de vulnerabilitate.

Serviciile de îngrijire la domiciliu 
vor fi furnizate de personal specializat 
și vor consta în ajutor pentru îndepli-
nirea activităților de bază ale vieții 
zilnice (asigurarea igienei corporale, 
îmbrăcarea și dezbrăcarea, hrănirea 
și hidratarea etc.), acordarea de aju-
tor pentru activitățile instrumentale 
ale vieții zilnice (prepararea hranei, 
activitățile de menaj și spălătorie, ac-
tivități de administrare și gestionare a 
bunurilor, socializare etc.), împreună 
cu servicii de recuperare/reabilitare (ki-
netoterapie, fizioterapie etc.) și servicii 
medicale (consultații, îngrijiri medicale 
la domiciliu sau în instituții de sănătate, 
administrarea de medicamente, etc.), 
mici servicii de reabilitare și adaptare 
a mediului ambient.

Prin proiectul „SSM@160 - Servicii 
sociale și socio-medicale pentru per-
soanele vârstnice din municipiul Con-

stanța”, SMIS 125595, se are în ve-
dere ridicarea gradului de dezvoltare 
economico-socială a comunităților din 
care sunt membrii grupului țintă prin 
creșterea șanselor de ocupare printr-o 
intervenție coerentă, prin oferirea unui 
cadru prin care piața muncii poate fo-
losi în mod eficient resursa umană cu 
competențe îmbunătățite.

Vor fi furnizate sesiuni de formare 
profesională în ocupația de „Îngrijitor 
bătrâni la domiciliu” pentru un număr 
de 32 de persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă și care, ulterior ob-
ținerii competențelor, vor furniza servi-
cii de îngrijire la domiciliu.

Proiectul „SSM@160 - Servicii so-
ciale și socio-medicale pentru persoa-
nele vârstnice din municipiul Constan-
ța” este cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020.

Adrian Crăciun

Muzeul de Artă Populară Con-
stanța a sărbătorit Ziua Culturii 
Naționale, marcată de ziua de 
naștere a lui Mihai Eminescu, 
pe 15 ianuarie, prin expoziția 
temporară „Satul copilăriei“. 

Imaginea satului tradițional a 
fost reconstituită cu obiecte din 
patrimoniul Muzeului de Artă 
Populară Constanța: elemente 
componente ale interiorului ță-
rănesc (scoarțe, ștergare, vase 
de ceramică, aramă și lemn de 
uz gospodăresc și pastoral), in-
strumente muzicale (fluiere), 
obiecte de industrie casnică tex-
tilă (roți și furci de tors, fuse, 

piese ale războiului de țesut: su-
veici, scripeți, spate), jucării din 
ceramică (fluierici, pușculițe).

Expoziția a avut ca punct de 
plecare câteva versuri din cre-
ația eminesciană („O, rămâi!”, 
„Sara pe deal”, „Revedere”) 
în care este evocată imaginea 
satului natal, Ipotești (județul 
Botoșani), precum și câteva 
fragmente reprezentative din 

„Amintiri din copilărie”, în care 
Ion Creangă, bunul său prieten, 
a scris despre locul ivirii sale 
pe lume, Humulești (județul 
Neamț).

„Satul copilăriei“, 
expoziție dedicată 

Zilei Culturii Naționale, 
la Muzeul de Artă 

Populară Constanța
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Conform legislației, minimum 40% 
din spațiile de vânzare sunt destinate 
producătorilor agricoli. Pentru a-și putea 
comercializa produsele, tot ce trebuie să facă 
este să se prezinte la una din piețe, și, pe 
baza atestatului de producător, a carnetului de 
comercializare și a cărții de identitate, aceștia 
își pot alege una sau mai multe dintre  mesele 
rămase neocupate. Listele cu mesele libere 
sunt afișate la fiecare birou administrativ al 
pieței. 

Producătorii agricoli plătesc o taxă de 
închiriere a meselor, zilnic, iar RAEDPP 
Constanța, prin Direcția Piețe, Târguri și 
Oboare, le închiriază cântar electronic, 
verificat metrologic. Producătorii au obligația 
să afișeze etichete de produs și o copie după 
atestatul de producător, pentru ca cei care 
doresc să cumpere produsele să poate avea 
acces la aceste documente. 

Agenții economici pot încheia contracte 
de închirere pentru mese în vederea  
comercializării de legume-fructe și flori, 
cât și pentru locații/teren în vederea 
comercializării de produse nealimentare 
sau pentru amplasarea de automate cu 
produse alimentare, în condițiile prezentării 
următoarelor documente:

- Cerere, recomandare de la intendentul 
din piață (pentru mese), certificatul de 
înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului, 
certificat constatator de la Oficiul Registrului 
Comerţului, adresă furnizare informații extinse 
emisă de Oficiul Registrului Comerţului, actul 
constitutiv/statutul ofertantului, certificatul 
de înregistrare fiscală, încheiere/Sentinţă/
Rezoluție emisă de Oficiul Registrului 
Comerţului privind înfiinţarea societăţii, 
acord de constituire și procură specială 
(pentru întreprinderile familiale înfiinţate 
conform OUG nr.44/2008), rezoluţie eliberată 
de Oficiul Registrului Comerţului (pentru 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale sau familiale înfiinţate conform 
OUG nr.44/2008), precum și copie după actul 
de identitate.

RAEDPP Constanța încheie contracte cu 
agenții economici pe o perioadă minimă de 
o lună și maximă de un an, cu posibilitate de 
prelungire. 

Prețurile practicate de Regie pentru 
închirierea unei mese pe platoul piețelor 
pe care le administrează sunt următoarele, 
începând din 01.06.2019, conform Hotărârii 
Consiliului de administrație al RAEDPP 
Constanța din 27.05.2019:

- pentru producătorii agricoli: 8,5 lei/mp/zi 
cu TVA inclus în piețele Unirii, Pescăruș și Tic 
Tac; 11 lei/mp/zi cu TVA inclus în piețele I.L. 
Caragiale, Tomis Nord, Brotăcei și pe platoul 
deschis al pieței Grivița; 13 lei/mp/zi cu TVA 
inclus în piețele Tomis III și pe platoul închis 
al pieței Grivița.

- pentru agenții economici: 259 lei/mp/lună 
cu TVA inclus în piețele Unirii, Pescăruș și Tic 
Tac; 335 lei/mp/lună cu TVA inclus în piețele 
I.L. Caragiale, Tomis Nord, Brotăcei și pe 
platoul deschis al pieței Grivița; 395 lei/mp/
lună cu TVA inclus în piețele Tomis III și pe 
platoul închis al pieței Grivița.

● Regia Autonomă 
„Exploatarea Domeniului 

Public și Privat” Constanța
are mese disponibile în toate 

piețele agroalimentare pe 
care le administrează, atât 

pentru producători agricoli, 
cât și pentru agenți economici

       ●  POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ
    ȘI  NOILE OPORTUNITĂȚI

●  DOAR ASOCIEREA 
          ÎI AJUTĂ PE FERMIERII

                CU CINCI-ȘASE HECTARE

Politica Agricolă Comună pune 
în fața fermierilor noi provocări. 
Sunt multe provocări, provocări 
care îi obligă pe membrii coope-
rativelor să aibă la îndemână lis-
ta cu priorități. Într-un an secetos 
provocările se adună. Adrian Oros, 
ministrul agriculturii, îi invită atât 
pe gospodari, cât și pe procesatori 
să ia loc la aceeași masă și să aibă 
un dialog, un dialog util pentru fi-
ecare. 

Atent la starea agriculturii pe 
timp de secetă, Adrian Oros spune 
că există un „plan ambițios” pri-
vind îmbunătățirea infrastructurii 
din sistemele de irigații, atât în pri-
vința infrastructurii principale, cât 
și în ceea ce privește infrastructura 
secundară. Din păcate, suprafețele 
irigate sunt mici, sunt sub aștep-
tări. 

În zona coopera-
tivelor, digitalizarea 
îi sprijină pe fermi-
eri să ajungă repede 
în piață, programul 
privind instalarea 
tinerilor fermieri 
trebuie să fie un 
punct de sprijin 
pentru a dezvolta 
noi afaceri, pentru 
a încuraja mediul 
de afaceri să facă 
investiții pentru a înregistra noi 
performanțe. Cooperativele tre-
buie să devină competitive, iar 
competitivitatea trebuie câștigată 
și dovedită cu producții mari, cu 
performanțe. În piețe trebuie să 
ajungă produse proaspete, pentru 
că numai așa fermierii ar avea 
de câștigat; ei ar vinde la un preț 
bun! 

Digitalizarea agriculturii îi va 
ajuta pe fermierii din cooperative 
să ajungă mai repede în piață. 

Și mai e ceva de adăugat: co-
operativele sunt, veți fi de acord 
cu noi, o formă prin care se poate 

Ministrul agriculturii salută par-
teneriatele dintre liceele tehnologi-
ce preponderent agricole și agenții 
economici. În același timp, Adrian 
Oros trage un semnal de alarmă 
și avertizează că a sosit timpul să 
fie aplicate soluții viabile care să-i 

ajute și pe unii și pe alții când 
vine vorba de pregătirea elevilor.  
Absolvenții trebuie să aibă compe-
tențe și abilități care să le dea sigu-
ranță că se vor descurca din prima 
zi la noile locuri de muncă. 

Iacob IONIȚĂ

dezvolta agricultura românească. 
În România sunt mai bine de 1.500 
de cooperative, un semn bun, ceea 
ce ne îndreptățește să scriem că 
oamenii au căpătat încredere, înlă-
turând prejudecățile care i-au îm-
piedicat până acum să se asocieze. 

Prin asociere, nu spunem o nou-
tate, fermierii mici (fermierii cu 5, 
7, 10 hectare) descoperă că - prin 
asociere - randamentul coopera-
tivelor a crescut, descoperă că au 
puterea să negocieze la vânzarea 
produselor. Hipermarketurile pri-
vesc cu alți ochi și cu alte oferte 
cooperativele! Mai mult, ele aplică 

o nouă politică și se 
orientează acum către 
produsele românești, 
mai cu seamă că pro-
ducătorii sunt pe cale 
să câștige competiția 
cu comercianții care 
se aprovizionează 
„de afară”. Cumpă-
rătorii s-au orientat și 
ei, majoritatea caută 
produsele românești, 
încă o încurajare pen-

tru cooperative, pentru producă-
torii care s-au asociat și acum își 
fac alte socoteli, alte calcule și noi 
proiecte care vor da și mai multă 
forță cooperativelor. Sunt coopera-
tive care au ajuns și pe piețele din 
Europa! Vând bine și cu profit! Au 
vad și fac afaceri profitabile pentru 
că asocierea le-a ajutat să răspundă 
cu operativitate solicitărilor și exi-
gențelor, încă o dovadă că specia-
liștii se pricep să facă transferul de 
tehnologie din cercetare în sectorul 
de producție. 

Iacob IONIȚĂ
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LIGA 2
CE SE ÎNTÂMPLĂ CU FARUL?

             ●  SERIA 3
AXIOPOLIS ȘI VIITORUL II, 
     DOUĂ ECHIPE CARE FAC 
                                              PERFORMANȚĂ

● Zicu are priceperea să 
promoveze FARUL în LIGA 1 

După victoria cu 2-1 (în Cupa 
României) din meciul cu Academia 
Clinceni, revelația Ligii 1, Farul 
Constanța a demonstrat că este o 
echipă cu potențial și cu resurse 
care ne îndreptățesc să scriem că 
formația constănțeană are forța de 
a se clasa în top. Top înseamnă, 
în acest caz, în primele patru locuri 
din clasament. E adevărat, Farul se 
află în prima parte a clasamentului, 
echipa a dovedit că poate câștiga 
partide decisive, dar asta nu ne 
face să trecem sub tăcere oscilațiile 
fotbaliștilor. Farul, să nu uităm, a 
pierdut, pe propriul teren, cu Gloria 
Buzău și Turris Turnu Măgurele, în 
alte deplasări a pierdut în ultimele 
minute, ceea ce ne face să credem 
că echipa are încă unele slăbiciuni, 
în ciuda faptului că este pregătită de 

Vă invităm să privim 
împreună clasamentul 
seriei a treia și să 
comentăm, insistând 
asupra evoluției echipelor 
constănțene Axiopolis 
Cernavodă, Viitorul II și 
Gloria Albești. Primele 
două se află pe locurile 3 
și 4, ceea ce îi bucură pe 
suporterii lor, îndeosebi 
pe cei din Cernavodă, 
căci echipa lor se află la o 
diferență de trei puncte de 
formația de pe locul doi, 
Mostiștea Ulmu, echipa 
unei comune din județul 
vecin, Călărași. 

Din păcate, fotbalul 
din Liga a III-a nu mai 
e ce a fost cândva, pandemia i-a 
îndepărtat pe suporteri de stadioane, 
iar echipele din fosta divizie „C” se 
pregătesc, în condiții tot mai precare. 
Gloria Albești, cu 6 puncte, se află 
pe locul 9, cu 11 goluri marcate și 21 
primite. 

AXIOPOLIS e, după cum vedeți, 
în frunte, cu 18 puncte și un 

Născut în Dolj, absolvent al Aca-
demiei de Arte Frumoase din Bucu-
rești (promoția 1975), graficianul 
Leonte Năstase, un profesionist cu 
reale calități de caricaturist, a publi-
cat în numeroase reviste și cataloage, 
a ilustrat cărțile unor scriitori dobro-
geni; este un caricaturist promovat 
cu tenacitate de publicații de primă 
mână (România Liberă, Tomis, Mof-
tul Român, Ora etc.). 

Andreea PASCU

UN SURÂS
cu LEONTE NĂSTASE

un antrenor priceput și ambițios, e 
vorba de Ianis Zicu, un fost fotbalist 
de mare talent, un constănțean 
care a rămas, iată, alături de 
Farul. Clasată în prima parte a 
clasamentului, la finalul acestui tur 
de campionat, Farul are, îndrăznim 
să anticipăm, șansa să se reabiliteze 

golaveraj în care nu face altceva 
decât să demonstreze că echipa 
e un adversar redutabil, atacanții 
de la Axiopolis având 29 de goluri 
marcate și doar 17 primite. E o linie 
de clasament bună, dacă socotim că 
Axiopolis a înscris mai multe goluri 
decât echipele clasate pe primele 
două locuri din clasament. 

Axiopolis se află pe un loc 
merituos, ceea ce ne îndreptățește 
să scriem aici că, la Cernavodă, se 
face o treabă bună, prima dovadă 
fiind locul din clasament. 

Viitorul este o echipă cu mulți 
tineri și, fapt lăudabil, ea se află în 
față, pe locul patru, o poziție care 
demonstrează că VIITORUL e un 
club unde se muncește cu gândul la 
performanță, e un semn că Viitorul 
este o pepinieră de fotbaliști, un loc 
unde performanța a prins rădăcini, 
un argument că HAGI a făcut o bună 
investiție. 

Fotbaliștii de la Viitorul au (sub 
ochii lor!) un exemplu, e vorba de 
GHEORGHE HAGI, un fost fotbalist 
a cărui faimă și glorie îi stimulează 
pe tinerii care îmbracă tricourile 
echipe constănțene. HAGI merită 
mult respect și o strângere de mână 
în semn de prețuire, 

P.S. Așteptăm cu nerăbdare o 
tresărire de orgoliu la Mangalia și 
Eforie, două orașe unde sportul, 
îndeosebi fotbalul, avea o altă 
anvergură în urmă cu câțiva ani. La 
Mangalia, spre exemplu, se făcea 
performanță, echipa Callatis era, 
vă reamintim, o pepinieră pentru 
echipele din Liga I!

Pagină realizată de
Iulian TALIANU

în fața suporterilor și să vină în față, 
în primele șase locuri din clasament, 
asta pentru că primele șase echipe 
merg în play-off. Vor promova, 
atenție, primele două clasate, 
iar ocupantele locurilor 3 și 4 vor 
susține baraj (tur-retur) cu pozițiile 
13 și 14 din play-outul Ligii 1. 


