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REGENERAREA  URBANĂ A
STRĂZII ȘTEFAN CEL MARE
ȘI A ZONEI ADIACENTE

● Comuna
          23 AUGUST

   CARTIERUL NOU DE LÂNGĂ
                    SENSUL GIRATORIU

La intrarea în comuna 23 August, 
pe șoseaua Constanța-Mangalia, a 
fost amenajat un sens giratoriu cu 
care s-au obișnuit nu doar con-
stănțenii, ci și turiștii care aleg să 
își petreacă vacanțele în stațiunile 
din sudul litoralului. Lângă acest 
sens giratoriu se află noul stadi-
on modern, pregătit să găzduiască 
meciuri de fotbal. La doi pași, în 
zonă, de câteva luni au fost deschi-
se câteva șantiere unde se lucrează 
și acum în zilele fără ploaie. Aici 
se vor construi în jur de 150 de lo-
cuințe în blocuri ANL. „În primul 
bloc ANL vor locui specialiștii din 
comună, ei vor avea prioritate, spu-
ne Mugur Mitrana, primarul locali-
tății. Ne-am gândit că e vremea să 
găsim soluții pentru a veni în întâm-
pinarea tinerelor familii, îndeosebi 
a specialiștilor care vor să se stabi-
lească în mediul rural. Ei au nevoie 
de casă, dar mai au nevoie de ceva. 

De servicii, de școală și de grădi-
niță pentru copii, ne-am gândit că 
o tânără familie trebuie să aibă la 
îndemână tot ce i s-ar putea oferi la 
oraș. Într-o 
primă etapă 
24 de locu-
ințe, apar-
tamente și 
garsoniere, 
vor fi puse 
la dispozi-
ția tinere-
lor familii, 
apoi - când 
alte locuințe 
vor fi finalizate -, vom analiza cu 
mare atenție solicitările primite și 
le vom discuta în Consiliul Local. 
Am spus că ne-am gândit să fim 
aproape, tot mai aproape, de tine-

rele familii și atunci am pregătit un 
proiect ce vizează construcția unei 
grădinițe. Avem speranța că ea va fi 
finalizată în primăvara acestui an. 

Va fi aici, 
în zonă, 
în apro-
piere de 
sensul gi-
ratoriu un 
nou carti-
er; lângă 
grădiniță 
va apă-
rea și un 
c e n t r u 

medical de permanență, a cărui do-
cumentație este într-o etapă avan-
sată, și așa începem să conturăm 
într-o bună zi  o zonă cu tot con-
fortul pentru locuitori. Pentru că 

lângă noile clădiri se află stadionul, 
care va avea și nocturnă, am fost 
receptivi la propunerile cetățenilor 
și am pregătit un proiect pentru a 
construi și un bazin de înot, mai cu 
seamă că avem în preajma noastră 
câteva exemple și am văzut că tine-
rii din comună vor să facă mișcare 
și au talent, iar unii au devenit cam-
pioni naționali la câteva discipline 
sportive.” Asociația sportivă AU-
RORA 23 AUGUST se află printre 
protagonistele competițiilor, de aici 
au plecat la loturile naționale spor-
tivi care se află printre campioni, 
printre câștigătorii unor competiții 
de anvergură.

Încă un fapt notabil. 

Adrian CRĂCIUN

  ● SE LUCREAZĂ LA STRATEGIA 
  DE DEZVOLTARE   
   A  JUDEȚULUI   
 CONSTANȚA

● aici se vor construi locuințe pentru specialiști 
                                ● grădiniță și un centru medical de permanență

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ ZONA 

METROPOLITANĂ CONSTANȚA 

VĂ UREAZĂ 

O PRIMĂVARĂ FRUMOASĂ!



Pag 2	 ● administraţie
februarie

2021
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                  “Învață de la cei mai buni!”
UNIVERSITATEA MARITIMĂ 

DIN CONSTANȚA, în calitate 
de beneficiar, implementează, în 
parteneriat cu MARKETSCOPE SRL, 
proiectul “Învață de la cei mai buni!” 
(cod proiect 133046) în perioada 18 
Septembrie 2020 - 17 Septembrie 
2022 (24 luni). 

Scopul proiectului este creșterea 
ratei de participare a studenților la 
programe de dezvoltate pentru a facilita 
inserția pe piața muncii a absolvenților 
de studii terțiare, să contribuie la 
dezvoltarea unei oferte educaționale 
optimizate prin parteneriat social, 
centrată pe formarea și dezvoltarea de 
competențe profesionale și transversale 
cerute pe piața muncii, inclusiv pentru 
categoriile dezavantajate de persoane 
și să dezvolte noi parteneriate între 
instituții de învățământ universitar și 
sectorul privat, inclusiv în vederea 
organizării de stagii de practică.

Astfel, proiectul se adresează 
studenților Universității Maritime 
din Constanța (UMC) cu domiciliul/
rezidența în afara regiunii București-
Ilfov. Minim 330 de studenți vor 
beneficia de activitățile proiectului, 
iar din aceștia, minim 10% vor fi 
din mediul rural și/sau persoane de 
etnie romă. Nivelul calificării vizat 

prin proiect, pentru care se realizează 
pregătirea, este ISCED 5-7.

În cadrul proiectului se vor realiza 
următoarele principale activități ce 
vin în susținerea studenților pentru 
facilitarea inserției pe piața muncii:

• Recrutarea, selecția și monitorizarea 
grupului țintă: în cadrul căreia se vor 
realiza acțiuni de informări pentru 
studenți și procedura de recrutare a 
studenților eligibili în proiect.

• Servicii de consiliere și orientare 
profesională axată pe dobândirea de 
competențe transversale corelate cu 
necesitățile pieței muncii: în cadrul 
acestei activități studenții înscriși în 
proiect vor beneficia de consiliere 
profesională de grup și individuală 

●  LUMINA

informare coordonată între instituțiile 
de învățământ superior și companii/
sectorul privat; tot în cadrul activității 
se va realiza și un raport al analizei 
corelării ofertei educaționale cu 
cerințele pieței muncii.

Principalele rezultate asumate ale 
proiectului sunt:

• Minim 330 studenți selectați pentru 
participarea la activitățile din cadrul 
proiectului;

• 330 de studenți participanți la 
consiliere si orientare profesională;

• Minim 10 parteneriate de practică 
semnate cu agenții economici;

• 330 de convenții de practică 
semnate;

• 330 de studenți monitorizați în 
stagii de practică la partenerii de 
practică selectați;

• 1 raport al analizei corelării ofertei 
educaționale cu cerințele pieței muncii;

• 1 platformă online pentru facilitarea 
accesului studenților la programe de 
practică și oferirea de consiliere și 
orientare;

• minim 40 parteneriate sustenabile 
încheiate (prin intermediul platformei 
online de stagii de practică – sistem 
funcțional de stagii de practică) cu 
sectorul privat pentru facilitarea tranziției 
de la educație la un loc de muncă;

• Alte rezultate (proceduri, rapoarte, 
întâlniri, comunicate, afișe etc.).

Proiectul are o valoare totală 
de 4,467,929.64 lei (valoarea 
eligibilă nerambursabilă din FSE: 
3,741,718.34). Proiect cofinanțat 
din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020.

Ionela SAUCIUC

Pentru a ține pasul cu modernizarea 
pe care pandemia a impus-o 
învățământului românesc, centrat 
mai mult pe metodele tradiționale, 
expozitive de predare, conducerea 
Școlii Gimnaziale Nr. 1 Lumina 
a colaborat cu Primăria comunei 
Lumina și Inspectoratul Școlar 
Județean Constanța pentru 
dotarea instituției de învățământ 
cu echipamente care să permită 
transmiterea lecțiilor în sistem on-line. 
Astfel, s-au achiziționat, din bugetul 
local,  10 laptopuri și calculatoare 

pentru dezvoltarea de competențe 
necesare pe piața muncii;

• Organizarea și derularea de 
programe de învățare prin experiență 
practică: stagii de practică;

•Sprijinirea încheierii unor 
parteneriate sustenabile cu sectorul 
privat pentru facilitarea tranziției de 
la educație la un loc de muncă prin 
instituirea unui sistem funcțional 
de stagii de practică la un potențial 
angajator, adresate studenților 
instituțiilor de învățământ superior 
(ISCED 5-7): în cadrul activității 
se va dezvolta o platformă online 
de stagii de practică ce va facilita 
accesul studenților la stagii de practică 
și va funcționa ca un sistem de 

ȘCOALA DE ACASĂProiect național
performante, 2 videoproiectoare, 
camere web de înaltă rezoluție, o tablă 
smart, cărora li s-au adăugat alte 10 
camere web, două videoproiectoare 
și o tablă interactivă, primite printr-un 
proiect accesat de ISJ Constanța.

Toate cadrele didactice ale școlii 
au primit spre folosință tablete cu 
internet gratuit pentru transmiterea 
activităților didactice, iar elevii din medii 
defavorizate au primit tablete prin două 
tipuri de acțiuni:

- Proiectul Național Școala de 
acasă – 81 de tablete cu internet date 

în comodat familiilor până la sfârșitul 
acestui an școlar;

- Prin intermediul Asociației 
Hope Rescue Centre – care a 
donat, prin bunăvoința unui sponsor 
anonim, 30 de tablete cu cartelă de 
internet, unor copii merituoși din 
familii defavorizate.

Preocuparea pentru creșterea 
calității actului educațional 

reprezintă o prioritate a 
echipei manageriale, de 
aceea, cadrele didactice 
au participat la cursuri de 
formare pentru utilizarea 
platformei 24 edu și a 
aplicației Teams prin 
care orele se desfășoară 
preponderent sincron. 

De asemenea, s-au 
realizat acțiuni de renovare a 
sălilor de clasă, de reînnoire 
și de recondiționare a 
mobilierului școlar, pentru creșterea 
gradului de confort, iar pentru a 
preîntâmpina eventuale îmbolnăviri 
s-au achiziționat materiale de protecție 
sanitară (dezinfectanți, măști, mănuși). 

Încă din toamnă, s-a demarat un 
proiect al Primăriei de construire a unei 
săli de sport în curtea școlii noastre, 
care este în curs de realizare. De 

asemenea, s-a inițiat de către Primărie, 
la solicitarea noastră, proiectul de 
dotare a școlii cu tablete și dispozitive 
de lucru on-line. Proiectul este depus, 
fiind în așteptarea verdictului de 
eligibilitate.

Director,
Prof. Pană Florența - Gabriela
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Când vine vorba de proiecte și 
educație, directorul Liceului Agricol 
Poarta Albă, ar putea să facă pe loc 
un bilanț care să pună în evidență 
o rețetă de succes, o rețetă care se 
bizuie pe proiecte educaționale. 
„Este o rețetă, precizează profesorul 
care are la bază știința de carte a 
cadrelor didactice, profesori cu 
experiență și cu chemare, dar și 
perseverența elevilor care aleg 
acest liceu care îi ajută să capete 
competențe și abilități necesare 
în meserie. Aceste competențe îi 
ajută să aibă o altă mentalitate, 
semn că educația e un punct de 
sprijin pentru absolvenții liceului.” 
Ascultând precizările profesoarei 
Mariana Popa, fostul director 
al școlii, inspector școlar acum, 
înțelegem că orele de practică sunt 
cele care contează. Și când scriem 
de practică, ne gândim la elevii care 
participă la proiectele care stau la 
baza pregătirii lor, ne gândim la 
proiectele care au venit de fiecare 
dată în sprijinul lor: Liceul din 
comuna Poarta Albă a beneficiat de 
proiecte în urma cărora atelierele 
și laboratoarele au fost dotate cu 
mobilier și materiale didactice; 
două cabinete, cel de comunicare și 
cel de matematică și științe au fost 
înzestrate cu materiale didactice 
care sunt de un real folos elevilor 
și profesorilor. Mai mult, primăria 

  ● Comuna POARTA ALBĂ

O REȚETĂ DE SUCCES ÎNCEPE
CU DOTAREA ȘCOLILOR

comunei Poarta Albă a fost, la 
nevoie, alături de cadrele didactice. 

Iar despre acest ajutor profesorii 
amintesc de fiecare dată când 
vine vorba de olimpiade și de 
concursurile școlare, acolo unde 
ei au obținut premii și distincții, 
împărțind meritele cu dascălii care 
i-au pregătit: profesorii Mariana 
Popa, Adrian Brădeanu, Eleonora 
Moșteanu și Marioara Manafu. 

Pe lângă cadrele didactice, o 
mențiune specială merită și Georgeta 
Oprea, bibliotecara care îi ajută pe 
elevi să aibă la îndemână cărți și 

pliante care stimulează creativitatea 
și inovarea. De la un an la altul oferta 
educațională a liceului a fost tot mai 
atractivă; primăria a sprijinit dotarea 
unui atelier de industrie alimentară 
pentru a fi autorizat (provizoriu) 
pentru o nouă calificare, cea de 
tehnician în industria alimentară. 
Vasile Delicoti, primarul comunei, 
inițiatorul unor proiecte care sprijină 
dezvoltarea rețelei școlare, primar cu 
o fire energică și mână de gospodar. 
Primăria s-a implicat în proiectele 
liceului, venind în întâmpinarea 
unor solicitări care să sprijine buna 

Constanța va deveni un oraș cu 
adevărat modern. În această primăvară 
vor începe lucrările prevăzute în 
proiectul de îmbunătățire a mobilității 
urbane durabile pe sectorul delimitat 
de Gara CFR și intersecția cu DN39E. 
Achizițiile de execuție a lucrărilor și a 
serviciilor de supervizare a șantierului 
sunt în derulare. Durata de execuție a 
lucrărilor este de 18 luni. Municipalitatea 
va lua toate măsurile ca disconfortul 
creat de lucrări să fie cât mai redus.

Potrivit proiectului, peste 4 km de 
tramă stradală vor fi reconfigurați. 
Infrastructura de transport aferentă 
arterelor rutiere bulevardul 1 Mai și 
Șoseaua Mangaliei va fi resistematizată 
prin creșterea calității și atractivității 
serviciului de transport public local 
și a infrastructurii aferente mobilității 
active, respectiv deplasarea pietonală și 
cu bicicleta. 

Vor fi executate o serie 
de lucrări care vor contribui 
la creșterea calității vieții 
locuitorilor. Spațiul public 
urban va fi reconfigurat prin 
modernizarea carosabilului 
pe o suprafață de peste 
87.000 mp, reabilitarea 
și extinderea traseelor 
pietonale pe o suprafață de 
aproximativ 26.200 mp. 
Vor fi introduse benzi unice 
de transport public exclusiv 
pentru Șoseaua Mangaliei, pe o lungime 
de aproximativ 3.200 m și piste de 
biciclete pe o lungime de 3.050 m. 

Investițiile în amenajări urbane 
cuprind: stații de autobuz modernizate, 
mobilier urban inteligent cu sisteme 
de informare cu mesaje variabile, o 
nouă rețea de iluminat public pentru 
carosabil, trotuare și piste de biciclete, 

treceri pentru pietoni iluminat inteligent, 
canalizație unică subterană pentru 
comunicații și rețea electrică de iluminat, 
spații verzi mediane și sistem de irigații.

Zona va fi accesibilă persoanelor 
cu dizabilități și mobilitate redusă prin 
marcaje și indicatoare speciale.

Prin introducerea benzilor unice de 
transport public, se vor elimina locurile 

de parcare situate la marginea părții 
carosabile. De asemenea, se vor monta 
stâlpi pentru protecția pietonilor, pentru 
creșterea confortului și siguranței pentru 
deplasările pietonale.

Condițiile de mediu vor fi îmbunătățite 
prin reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră cauzate de transportul motorizat.

Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în 
municipiul Constanța, zona bulevardul 
1 Mai - Șoseaua Mangaliei”, Cod 
SMIS 129227 este finanțat prin Regio 
- Programul Operațional Regional 2014 
- 2020, Axa prioritară 4: “Sprijinirea 
Dezvoltării Urbane Durabile“.

Valoare totală a proiectului este de 
aproximativ 70 de milioane de lei, toate 
cheltuielile fiind eligibile în proporție 
de 100%. Contribuția financiară 
a Municipiului Constanța este de 
aproximativ 1.4 milioane de lei.

Andreea CRĂCIUN

desfășurare a unor evenimente: 
„ZIUA LICEELOR AGRICOLE”, 
proiect unde elevii din Poarta Albă 
au fost invitați; un alt proiect a fost 
desfășurat în parteneriat cu revista 
FERMA, evenimentul fiind găzduit 
de orașele Alba Iulia și Călărași. 
Atât primăria, cât și Consiliul Local 
se implică în proiectele școlilor 
din comună. Școala Gimnazială 
a beneficiat, și ea, de dotări. 
Aici au ajuns 18 camere web, 18 
proiectoare, 18 table interactive, 
427 de tablete, precizează Iuliana 
Bolat, consilierul de imagine al 
școlii gimnaziale. 

Ionela SAUCIUC

  ● Îmbunătățirea mobilității    Bulevardul 1 Mai și Șoseaua Mangaliei
    în municipiul Constanța                   vor fi modernizate cu bani europeni



 

●  VALU LUI TRAIAN
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ÎN CIUDA PANDEMIEI PROIECTELE NU AU BĂTUT PASUL PE LOC 
Proiectele vizează: extinderea rețelei de gaze și construirea unui pod rutier 

După ce a câștigat experiență, 
Florin Mitroi, primarul comunei, 
este pregătit să întoarcă o nouă filă 
și să treacă pe pagina cu proiecte 
investiții care să aducă prosperitate 
în comunitate și să îmbunătățească 
serviciile de care beneficiază locui-
torii acestei localități. 

Potrivit informațiilor puse la 
dispoziție de reprezentanții pri-
măriei, la Valu lui Traian o echipă 
de specialiști în proiecte, în mare 
parte tineri, lucrează și apelea-
ză la noi soluții generoase pentru 
pregătirea unor proiecte care vor 
sprijini extinderea rețelei de gaze 
în cartierele comunei, e vorba de 
„zona lotizată F” și Afumați. Pro-
iectul se află în lucru, el urmând să 
fie depus. „Avem o strategie, spu-
ne primarul Florin Mitroi. Scriem 

proiecte și căutăm soluții pentru a 
îmbunătăți infrastructura din co-
mună. Atragem fonduri europene, 
asta e ținta noastră, și implementăm 

proiecte prin care 
vom crește gradul 
de bunăstare și 
confort. Moderni-
zăm rețeaua șco-
lară din comună, 
privind cu atenția 
cuvenită dotarea 
școlilor; primăria 
și Consiliul Local 
Valu lui Traian se 
implică pentru a 
înlătura rutina din 
activitatea unor 
funcționari. Mai 
mult, analizăm 
și căutăm soluții 

inovatoare să dezvoltăm serviciile 
pentru cetățeni, punând accentul pe 
calitatea lor, dar și pe operativitate, 
când vine vorba de solicitările lor. 

INVESTIȚII DE APROXIMATIV 
90 DE MILIOANE DE LEI PENTRU REGENERAREA 

URBANĂ A STRĂZII ȘTEFAN CEL MARE 
ȘI A ZONEI ADIACENTE 

Zona centrală a orașului va fi revitali-
zată printr-un proiect cu fonduri euro-
pene care are drept obiectiv îmbunătăți-
rea mobilității urbane durabile. Spațiul 
public urban va fi reconfigurat pentru 
a crește atractivitatea deplasărilor pie-
tonale și cu bicicleta. De asemenea, în-
curajăm utilizarea mijloacelor de trans-
port în comun, în locul autoturismelor 
personale. 

Lucrările vor începe în perioada 
imediat următoare și vor dura 18 luni. 
Achiziția de execuție a lucrărilor este 
în derulare iar pentru serviciul de diri-
genție de șantier urmează să fie semnat 
contractul de prestări servicii.

Potrivit proiectului, strada Ștefan cel 
Mare se va transforma într-o esplanadă 
modernă, zona pietonală va fi reabilita-
tă și extinsă pe o suprafață de aproxi-
mativ 15.800 mp. 

Fântânile arteziene vor deveni atrac-
ția principală a acestei zone care va fi 
îmbogățită cu peste 5.000 mp de spațiu 
verde. Se va amenaja mobilier urban 
inteligent prevăzut cu bănci, spații de 
ședere, rasteluri de biciclete, cișmele 
și se vor monta sisteme de informare 
cu mesaje variabile. Pentru creșterea 
siguranței cetățenilor, va fi instalat un 
sistem de supraveghere video. 

Iluminatul public va fi modernizat, se 
va realiza o canalizație unică subterană 

pentru comunicații și 
rețea electrică de ilu-
minat.

Investițiile includ și 
modernizarea pasajului 
pietonal. 

În paralel, pe zona 
adiacentă, reprezentând 
bulevardul Ferdinand 
și strada Mircea cel 
Bătrân, se va reabilita 
infrastructura pieto-
nală și vor fi introduse 
benzi unice de transport 
public și piste pentru 
biciclete. Stațiile de au-
tobuz vor fi moderniza-
te. Zona va beneficia de 
iluminat public pentru 
carosabil, trotuare, pis-
te de biciclete și iluminat smart pentru 
trecerile de pietoni.

Pe străzile Mihai Viteazu, I. Gh. 
Duca, Atelierelor, Ștefan Mihăileanu, 
Cuza Vodă, General Manu, Răscoalei 
1907, Miron Costin, Ion Lahovari și 

Jupiter vor fi reabilitate și extinse tra-
seele pietonale și va fi modernizat ilu-
minatul public. 

Totodată, infrastructura de semnaliza-
re rutieră din zona centrală o orașului 
va fi adaptată la nevoile persoanelor cu 

Pregătim un proiect pentru extinde-
rea unei construcții, e vorba de un 
spațiu pe care ne gândim să-l rezer-
văm educației. Proiectul e în lucru, 
e aproape de final. Avem în atenție 
construirea unui pod rutier la km 
247 + 800 cu descărcare în zona F, 
într-un cartier al comunei.” 

La Valu lui Traian, asta se vede 
de pe autostradă, proiectele au apro-
piat comuna de cartierele Constan-
ței, iar investițiile n-au bătut pasul 
pe loc, în ciuda pandemiei. E încă 
un semn că administrația locală are 
capacitatea să atragă fonduri și să 
implementeze proiecte care promo-
vează spiritul gospodăresc. 

Adrian CRĂCIUN

dizabilități și cu mobilitate 
redusă.

Prin implementarea acestui 
proiect, condițiile de mediu 
vor fi îmbunătățite. Se esti-
mează o reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră cu 
1,7%, după primul an de la 
finalizarea proiectului.

Proiectul „Acces și mobi-
litate pietonală în zona cen-
trală a municipiului Constan-
ța”,  Cod SMIS 129226  este 
finanțat prin Regio - Progra-
mul Operațional Regional 
2014 - 2020, Axa prioritară 
4: “Sprijinirea Dezvoltării 
Urbane Durabile“.

Valoare totală a proiectu-
lui este de aproximativ 90 

de milioane de lei, toate cheltuie-
lile fiind eligibile în proporție de 
100%. Contribuția financiară a Mu-
nicipiului Constanța este de aproxi-
mativ 1.8 milioane de lei.

Ani MERLĂ
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Situația s-a schimbat mult 
în bine în comuna Corbu 
când vine vorba de reabilitări, 
modernizări și dotări cu mobilier 
și aparatură care să sprijine 
desfășurarea unor activități 
cultural educative. Sunt 
proiecte care nu fac altceva 
decât să promoveze prioritățile 
comunității. La Grădinița nr. 
2 sunt prevăzute lucrări de 
reabilitare și modernizare, 
după cum se precizează într-
un proiect aflat în pregătire. Tot 
aici se vor amenaja locuri de 
joacă pentru copii. În căutarea 
unor soluții care să-i ajute 
pe părinții copiilor, după cum 
precizează noul primar. Pe 
agenda sa de lucru se află un 
proiect care să sprijine dotarea 
unui spațiu unde să funcționeze 
un after-school. Agenda noului 
primar este cu adevărat agenda 
cetățenilor, îndeosebi a tinerilor 
care nădăjduiesc să aibă între 
o bună zi un spațiu dotat pentru 
agrement și divertisment în 
satul Vadu, acolo unde se află 
în derulare un proiect privind 

SE LUCREAZĂ LA STRATEGIA DE DEZVOLTARE
 A JUDEȚULUI CONSTANȚA

VASILE LUMÂNARE, PRIMARUL COMUNEI, 
VORBEȘTE DESPRE PRIORITĂȚI

După o întâlnire cu primarii din 
județ, președintele Consiliului 
Județean Constanța, Mihai 
Lupu, a supus atenției o 
concluzie subliniind că este 
o prioritate elaborarea unei 
strategii pentru a îmbunătăți 
- în perioada 2021 - 2027 - 
capacitatea administrativă 
a Consiliului Județean și a 
unităților administrative din 
teritoriu. E vorba de o strategie 
de dezvoltare care va fi elaborată 
în etape; ea vizează o analiză 
a situației de acum; apoi se 
vor stabili prioritățile și nevoile 
locale, viziunea și obiectivele 
strategice de dezvoltare. În 
cadrul acestei întâlniri, au fost 
stabilite cinci grupuri de lucru 
care vor elabora strategia de 
dezvoltare; specialiștii vor avea 
în atenție coeziunea socială, 
capitalul uman, patrimoniul 

achiziționarea de mobilier, 
camere video și videoproiector 
pentru căminul cultural. 
Sistemul de supraveghere 
video stradală, încă o prioritate, 
va aduce mai multă siguranță 
cetățenilor din comuna Corbu, 
e un proiect finanțat prin 
programul LEADER GAL Histria. 
„El a fost finalizat, precizează 
Vasile Lumânare, primarul 
comunei Corbu, un gospodar 
cu experiență în administrarea 
afacerilor din agricultură, un 
întreprinzător dinamic, care a 
câștigat încrederea locuitorilor 
prin programele sale realiste. 
Vasile Lumânare își propune să 
reabiliteze drumul dintre Corbu 
și Vadu, o doleanță mai veche a 
celor din Vadu, dar și a turiștilor 
ispitiți de o zonă pitorească a 
satului. „Avem o strategie privind 

dezvoltarea comunei 
Corbu și privim ca pe o 
prioritate amenajarea 
unui drum către plaja 
Corbu, o plajă căutată 
de turiști până toamna 
târziu. Facem calcule 
să vedem cum putem 
avansa cu proiectul ce 
vizează rețeaua de gaze 
naturale, suntem în 
analiză și vă invităm să 
discutăm despre acest 
subiect peste câteva 
zile.” 

Așa vom face, vom 
reveni la Corbu să aflăm 
cum rămâne cu proiectul 
ce vizează rețeaua de 
gaze naturale. 

Ionela SAUCIUC 

●  Reabilitare drumuri, primul pe listă: șoseaua Corbu-Vadu un drum nou 
către plajă;  ●  dotarea căminului cultural din satul Vadu

cultural, dezvoltarea urbană, 
administrația publică, infras-
tructura, mobilitatea și mediul 
de afaceri. 

În urmă cu câteva zile, Mihai 
Lupu, președintele Consiliului 

Județean Constanța, inițiatorul 
unor proiecte care vor sprijini 
dezvoltarea localităților din 
județ, îndeosebi a turismului, a 
declarat că pentru primarii din 
județ este o prioritate „înființarea 

● CORBU

unei Asociații de Dezvoltare 
Durabilă care să aibă ca scop 
final atragerea de fonduri 
nerambursabile.” 

Andreea PASCU
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  AGIGEA
                  PRIMĂRIA SE IMPLICĂ! 

                       ȘI ASTA CONTEAZĂ

Turiștii care au trecut prin 
Agigea au remarcat ritmul în care 
au fost implementate proiectele 
din ultimii ani, mulți dintre ei au 
fost impresionați că o localitate 
unde nu se întâmpla cine știe ce, 
a dovedit pe neașteptate o comună 
unde distribuția de gaze naturale 
a cunoscut o dezvoltare rapidă. 
Mai mult, acum ea se extinde! 
Agigea are un dispensar medical 
modern, ceea ce îl îndreptățește 
pe primarul Cristian Cârjaliu să 
declare că administrația locală 
are, mai nou, capacitatea să scrie 
și să pregătească proiectele mult 
așteptate de comunitate, îndeosebi 
de tinerii din comună. 

Dispensarul din Agigea are, 
iată un detaliu, șase cabinete; 
iluminatul public încă o prioritate 
a primarului, a fost pus la punct 
integral; tot la Agigea au apărut 

investiții susținute cu fonduri 
europene, ne gândim la Centrul 
pentru tineret din apropierea 
stadionului din localitate, acolo 
unde primăria a amenajat o bază 
sportivă cum sunt puține în județ, 
dar și la Centrul de Informare 
Turistică și la Bibliotecă. 

„Avem, precizează primarul 
Cristian Cârjaliu, un program 
pe care îl vom folosi în noul 

mandat, atât eu, cât 
și consilierii locali.” 
După campania 
electorală, Cristian 
Cârjaliu a întocmit 
o agendă cu proiecte 
pentru cetățeni, 
trecând pe lista cu 
priorități construirea, 
în următorii ani, a unui 
bazin de înot și a unei 
săli de sport, Agigea 

fiind, se știe, o localitate de unde 
au răsărit în lumea mare a sportului 
câteva talente pe care localnicii le 
prezintă cu mândrie celor care sunt 
dispuși să îi asculte. „Ne gândim, 
adăugă primarul, să îmbunătățim 
serviciile de asistență medicală și 
să-i scutim îndeosebi pe vârstnici, 
de deplasări la Constanța și Eforie, 
și avem în program construirea 
unui dispensar medical în satul 

● PRIORITĂȚI PENTRU FERMIERI 
PROCESAREA PRODUSELOR ȘI DIGITALIZAREA

Politica Agricolă Comună vine 
cu noi oportunități pentru fermi-
er, dar și cu noi strategii care să 
sprijine, să promoveze agricultura 
ecologică și tehnologiile de ultimă 
oră. Fermierii vor avea, în schimb, 
și noi directive, între ele aflându-se 
obținerea unor produse de calita-
te. Specialiștii trebuie să se afle 
tot timpul în prima linie și să vină 
cu soluții și proiecte care să ajute 
fermele mici, cu programe și pro-
puneri care să sprijine mediul de 
afaceri și să contribuie substanțial 
la creșterea competitivității ferme-
lor. Asociațiile profesionale trebuie 
să vină, și ele, cu propuneri care 
să ajute performanța; cercetarea și 
inovarea trebuie să fie prioritare 
pentru ca într-o bună zi să se cris-
talizeze o formulă care se sprijine 
apariția unor noi locuri de muncă în 
mediul rural. Mai mult, proiectele 
care au dat rezultate și au fost de 
un real folos pentru extinderea și 
modernizarea fermelor trebuie pro-
movate pentru ca bunele practici să 
fie cunoscute și preluate de către 
toți tinerii fermieri, de cei care au 

dovedit, până acum, că le pasă și 
sunt pregătiți să acceseze fonduri 
europene și se aplice idei inova-
toare când vine vorba de Politica 
Agricolă Comună. 

Seceta din toamna trecută, dar 
și de la începutul acestui an ridi-
că mari semne de întrebare: Cum 
vor fi înlăturate riscurile? Cum 
vor aduce fermierii apa în câmp 

la rădăcina plantelor? Nu sunt pro-
vocări noi, sunt provocări care au 
nevoie de o nouă atitudine, câmpul 
are nevoie de apă și de investiții 
pentru ca toate canalele să fie func-
ționale, atât canalele cât și sisteme-
le de irigații. Ministerul Agricultu-
rii trebuie să sprijine investițiile în 
stațiile de pompare. Tot ministerul 
de resort trebuie să sprijine și să 
promoveze inițiativele structurilor 
asociative care își propun să fina-
lizeze cât mai repede proiectele 
aflate în derulare. Fermierii 
ar trebui să fie receptivi la 
informațiile de ultimă oră; 
mai nou, iată încă un detaliu, 
asociațiile și cooperativele 
vor putea beneficia de fon-
duri europene pentru zona de 
desecare. 

Sunt propuneri care nu 
fac altceva decât să tragă un 
semnal de alarmă: fermierii 

● încă un mandat cu proiecte viabile: asfaltări, dispensar medical în satul Lazu, 
                                                                                 rețea de canalizare în câteva cartiere

Lazu, acolo unde vom dezvolta 
rețeaua de canalizare în cartierele 
Eroilor și Steaua de Mare.” 

Pe scurt, pe agenda primăriei 
din Agigea mai sunt câteva 
proiecte, proiecte viabile. Primarul 
și echipa sa de colaboratori 
lucrează acum la ele, unele 
sunt în etape avansate, semn că 
primăria se implică și pregătește 
cu responsabilitate proiectele care 
dau culoare unei comune care 
s-a întors (de la un an la altul) cu 
fața către mare și către potențialul 
turistic al zonei, un potențial de 
pe urmă căruia comunitatea va 
avea doar beneficii. Amintim 
două dintre proiectele inițiate de 
Cristian Cârjaliu: construirea unei 
noi școli în satul Lazu, continuarea 
lucrărilor de asfaltare.

Adrian CRĂCIUN

susțin că este nevoie de o strategie 
națională, o strategie care să fie în-
tocmită în urma unui dialog unde 
să fie implicați și fermierii, și ma-
nagerii unor structuri asociative, 
dar și Camerele Agricole, cerce-
tătorii și investitorii care sprijină 
dezvoltarea agriculturii și acordă 
o atenție deosebită digitalizării și 
procesării produselor din toate sec-
toarele de producție.

Iulian TALIANU
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În această perioadă, plantatul 
pomilor fructiferi este în pregătire. 
Atragem atenția celor ce vor planta 
pomi, ca materialul să fie procurat 
numai din pepinierele autorizate, 
care asigură autenticitatea, calita-
tea și starea fitosanitară.

Plantarea pomilor - presupune mai 
multe etape de realizare, implicând o 
execuție corectă a lucrării şi calitatea 
superioară materialului săditor 
pentru plantat.

Timpul cel mai potrivit pentru 
plantarea pomilor este toamna, în 
perioada cuprinsă după căderea 
frunzelor și sosirea gerurilor iernii 
(înghețarea solului). Plantarea de 
toamnă este considerată ca fiind 
mai avantajoasă, deoarece solul 
este umed şi temperatura destul 
de ridicată, iar pomii reuşesc 
să pornească rapid în vegetaţie 
primăvara. 

CUM PLANTĂM POMII FRUCTIFERI
   ●  Sfatul specialistului

●  MURFATLAR 

                             AGENDA PRIMĂRIEI,
                                                 AGENDA PRIMARULUI

Adevărul este că orașul Mur-
fatlar are potențial, un potențial 
care ar putea să aducă investito-
rilor noi oportunități. De opor-
tunități beneficiază, mai nou, și 
primăria. Un proiect care va îm-
bunătăți și moderniza infrastruc-
tura e în derulare, el vizează 26 
de străzi din oraș. „Suntem hotă-
râți să implementăm noi proiecte 
privind infrastructura și să punem 

la punct starea drumurilor. Avem 
o strategie cu măsuri și inițiative 
care să ne ajute să punem la dis-
poziția cetățenilor străzi asfaltate. 
Într-o bună zi proiectele vor pro-
mova spiritul gospodăresc care îi 
animă pe localnici, fiecare aștep-
tând să se implice și să îngrijeas-
că, pe timp de vară, spațiile verzi 
din oraș. Acum, cum spuneam, se 
lucrează la reabilitarea străzilor. 
Sunt vizate 23 de străzi și 3 alei. 

Patru dintre străzi au fost reabi-
litate parțial, spune George Cojo-
caru, primarul orașului. În orașul 
Murfatlar vor fi modernizate șase 
străzi principale și 17 secundare. 
Pe lista de priorități se află stră-
zile Pescăruș și Plopilor, Matei 
Corvin, Vasile Pârvan și  Avram 
Iancu. Pe Nicolae Iorga și Ion 
Creangă, pe străzile Ion Creangă 
și Portului lucrările au fost dema-
rate. 

Urmărim cu atenție execuția 
lucrărilor și avem speranța că as-
faltarea se va face în ritmul impus 
de grafice. 

Pe agenda primăriei se află alte 
13 străzi din satul Siminoc, loca-
litate cu drumuri în stare preca-
ră. La Siminoc vor fi reabilitate 
străzile Fântâniței și Amurgului, 
Mărului și Unirii, Cumpenei și 
Culturii, Prunului și Izvor ca să 

Pomii pot fi plantați și primăvara 
foarte devreme, imediat ce pământul 
s-a zvântat, dar pornesc mai greu în 
vegetaţie deoarece au nevoie de timp 
să-şi vindece rănile şi să formeze 
rădăcini noi și cresc mai slab decât 
pomii plantați toamna. Pentru a 
evita astfel de situaţii trebuie să se 
grăbească plantarea în scurt timp 
după dezgheţarea solului şi asigurarea 
unei umidităţi suficiente la plantare 
şi intrarea pomilor în perioada de 
vegetaţie în luna martie-aprilie.

Pomii fructiferi achiziționați 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții:

- să fie viguroși, sănătoși, fără răni 
deschise, fără urme de paraziți, axul 
și ramurile să fie viguroase;

- să aibă coaja trunchiului și a 
ramurilor netedă (să nu fie zbârcită, 
deshidratată), iar mugurii să fie bine 
dezvoltați;

- să aibă sistemul radicular sănătos 
și bine dezvoltat, cu cel puțin trei 
rădăcini principale lungi de minim 
35 cm și cu mai multe ramificații;

- să fie procurați de la cea mai 
apropiată pepinieră pomicolă 

- să fie obținuți și crescuți în 
condițiile pedo-climatice ale regiunii 
respective.

Înainte de a fi plantați, pomii pot fi 
stratificați provizoriu într-un șanț de 
50 cm adâncime, având rădăcinile 
acoperite cu pământ mărunțit și 
udați periodic cu apă.

Dr. ing. Corina GAVĂT 
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Pomicultură Constanța

amintesc câteva dintre ele. Străzi-
le vor avea și șanțuri de scurgere, 
dar și dale de beton. Acolo unde 
nu se vor putea amenaja șanțuri, 
vor apărea rigole.” 

Precizăm: proiectul de reabili-
tare a străzilor este în derulare. 

Ionela SAUCIUC
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A apărut primul număr din acest an al revistei

TOMISUL CULTURAL
Și în acest număr 

de revistă, acad. 
Andrei Marga, 
fostul ministru al 
educației, publică în 
revista „TOMISUL 
CULTURAL” un 
articol incitant 
cu titlul „O nouă 
polarizare a lumii?”. 
Revista găzduiește 
un lung interviu cu 
scriitorul Valeriu 
Stancu, fost redactor 
șef al revistei 
„CRONICA” din 
Iași, o publicație cu 
notorietate în presa 
literară din România. 

Valeriu Stancu 
se confesează și 
își amintește cum a 
debutat în literatură, 
după ce a fost ucenic de 
sobar, zugrav, vopsitor, 
dulgher, zidar, hamal de cărți, 
iar acum, rețineți, este un 
poet selecționat de Academia 
Franceză pentru topul de 
unde se aleg cărțile ce vor fi 
premiate. În acest număr de 
revistă publică poezie: Liviu 
Ioan Stoiciu, câștigătorul unor 
concursuri naționale, Ioan Es. 
Pop, liderul generației sale, 
Ion Cristofor, Mariana Codruț, 
o poetă aflată în clasamentele 
cu cărți apreciate de cititori 
și de critica literară. Diana 
Vrabie, scriitoare din 
Republica Moldova publică o 
cronică literară sub titlul „Alt 
jurnal indirect”. Tudor Ganea, 
constănțean, un tânăr 
romancier care se bucură de 
un mare succes semnează 

Născut în Dolj, absolvent al Aca-
demiei de Arte Frumoase din Bucu-
rești (promoția 1975), graficianul 
Leonte Năstase, un profesionist cu re-
ale calități de caricaturist, a publicat 
în numeroase reviste și cataloage, a 

UN SURÂS
cu LEONTE NĂSTASE

un fragment de roman dintr-o 
carte aflată în pregătire: FZN. 

Nicolae Panaite, directorul 
revistei ieșene „Expres 
Cultural” e găzduit cu un 
grupaj de poeme însoțit de 
referințe critice privind opera 
sa. 

Tomisul Cultural publică 
o pagină (traduceri) din 
poezia unui autor din Serbia, 
e vorba de poetul Liubomir 
Simovic; autorul traducerilor: 
Lucian Alexiu, scriitor din 
Banat, redactor al revistei 
ORIZONT, publicație care 
apare la Timișoara. La 
rubrica „arhive”, Constantin 
Cheramidoglu scrie despre o 
personalitate constănțeană: 
„Ioan N. Roman prin ochii 
contemporanilor săi.”

Ionela SAUCIUC

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


