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Bugetul în baza căruia va funcți-
ona orașul anul acesta a fost votat 
în ședința Consiliului Local al Mu-
nicipiului Constanța.  

Primarul Vergil Chițac a decla-
rat: „Aproape o treime din bugetul 
municipiului, votat de consilierii 
locali PNL și USR-PLUS, va mer-
ge către investiții publice. Avem o 
creștere de 69% față de anul trecut 
și, totodată, cel mai mare buget de 
dezvoltare din istoria Constanței. 
Sunt convins că investițiile pe care 
le facem vor atrage, la rândul lor, 
investiții private ce vor aduce veni-
turi suplimentare la bugetul local. 
Și aceste venituri suplimentare vor 
fi direcționate tot către dezvoltarea 
Constanței. Cercul vicios al sub-
dezvoltării din ultimii 20 de ani a 
fost întrerupt.  

După mulți ani de așteptare, pa-
sajul de la Gară va deveni un punct 
de atracție în Constanța. 

Asociindu-se demersului unui 
grup de tineri entuziaști reuniți în 
cadrul Asociației CreativePlus și 
răspunzând pozitiv solicitării de 
sprijin a acestora, Primăria Muni-
cipiului Constanța și SC Confort 
Urban SRL au semnat un Protocol 
de colaborare cu Asociația Creative 
Plus, care are ca obiectiv transfor-
marea pasajului de la Gară într-un 
loc care să funcționeze nu doar ca 
loc de trecere, ci și ca spațiu în care 
tinerii își pot petrece timpul liber. 

Pasajul va fi amenajat pentru 
desfășurarea periodică a unor eve-
nimente culturale, educative și so-
ciale printr-o amenajare artistică 
integrată. Transformarea acestui 
pasaj în spațiu propice pentru des-
fășurarea de activități educative și 
culturale impune totodată menține-

  ●  PRIMARUL  Vergil Chițac: 
„Constanța are cel mai mare buget de investiții din ultimii 20 ani!“

Alianța 
româno-britanică 
“foarte strânsă”, 
reconfirmată la 

Constanța

Și cum priorita-
tea administrației 
pe care o conduc 
este viitorul, in-
vestim în copiii 
noștri. Peste zece 
procente din bu-
getul municipiului 
merg anul aces-
ta către educație. 
Este o creștere 
de aproape șapte 
procente față de 
anul trecut, ce s-a 
concretizat într-o creștere de 20% 
la secțiunea dezvoltare a învăță-
mântului. Acești bani sunt necesari 
atât pentru buna funcționare, cât și 
pentru investiții în învățământul 
constănțean. Investim în viitorul 
orașului și în cel al copiilor noștri. 

La fel de necesar este să protejăm 
mediul în care trăim. De aceea am 
alocat peste 104 milioane de lei în 
acest sens. Dacă avem grijă de me-
diul în care trăim, avem grijă de noi.

Aveți încredere!“
Ani MERLĂ

      Pasajul de la Gară va deveni 
                                                      un punct de atracție în Constanța 

rea pasajului în regim permanent, 
după încheierea proiectului, ca 
spațiu curat și funcțional. 

Proiectul inițiat de tinerii constăn-
țeni se numește „Underground Art 
Flipping - pasajul de la Gară“, iar 
la finalul acestuia, pasajul va avea 
3 pereți cu artă murală, un perete cu 
mesaje educative și un loc special 
amenajat pentru concerte stradale. 

Pentru că proiectul de interven-
ție artistică este complex și ambiți-
os, acesta a fost împărțit în 3 mari 
categorii, care se vor derula cu res-
pectarea măsurilor de distanțare și 
de menținere a igienei ce se impun 
pentru protejarea participanților:

Ani MERLĂ



Pag 2	 ● administraţie
mai

2021

La Năvodari este în derulare un 
amplu proiect de investiții cu fonduri 
europene pentru construirea a trei 
parcuri: Parcul Zona ”Str. Midiei”, 
Parcul Zona ”Piața de Pește” și Parcul 
”La Grătare”. Proiectul denumit 
„Îmbunătățirea mediului urban prin 
amenajarea de parcuri, scuaruri 
publice și spații verzi în orașul 
Năvodari”,  în valoare 21.123.241,26 
lei (aproximativ 4,5 milioane de euro), 
presupune amenajarea de spații 
verzi pe o suprafață de 48.816 mp. 
Practic, la finalizarea investiției cu 
fonduri europene, 90% din suprafața 
terenului va fi ocupată de spații verzi 
amenajate estetic, iar pe 10% se vor 
monta mobilier urban de tip băncuțe, 
coșuri de gunoi și se vor amenaja 
ochiuri de apă, pergole decorative. 

Până în acest moment, lucrările 
au fost executate în proporție de 
peste 70%, potrivit datelor Direcției 
Achiziții Publice -  Management 
Programe – Fonduri Europene din 
cadrul Primăriei Orașului Năvodari. 

În prezent, în Parcul Zona ”Str. 
Midiei” au fost executate următoarele 
lucrări: terasamente, scarificare, 
îndreptare a terenului, realizarea 
completă a sistemului de irigații, 
montare gazon, montare borduri, 
realizare alee pietonală placată cu 
pavele din granit, lucrări de plantare 
parțială a vegetației, execuție 
platformă loc de joacă, montare covor 
de protecție loc de joacă, montare loc 
de joacă, montare stâlpi de iluminat, 
instalația electrică aferentă.

 În Parcul Zona ”Piața de Pește” 
au fost executate, până în acest 
moment, lucrări de terasamente, 
scarificare, îndreptare a terenului, 
realizare completă a sistemului 
de irigații, montare gazon pe 90% 

● NĂVODARI
    PARCURI PE 5 HECTARE

    ● 4,5 milioane de euro, finanțare europeană

Despre Iulian Soceanu, primarul 
orașului Techirghiol, localnicii spun 
că e un bun gospodar, asta a și con-
tat când l-au ales, și tot ei adaugă că 
așteaptă ca primarul să aibă încă un 
mandat cu proiecte și cu idei noi care 
să-i apropie pe investitori și pe turiști 
de stațiune. Când am intrat în biroul 
său, Iulian Soceanu vorbea la telefon 
cu directorul liceului, și pentru că in-
vestițiile în educație sunt o  prioritate 
pentru primărie l-am invitat pe primar 
să prezinte, pentru cititorii noștri, gra-
ficul lucrărilor de la școală. 

„Anul trecut, precizează Iulian So-
ceanu, am sprijinit dotarea claselor 
cu mobilier nou, așa că azi fiecare 
clasă are dulapuri individuale, am 
dotat cu laptopuri cabinetul MULTI-
MEDIA. În toamna trecută, elevii au 
intrat într-o nouă sală de sport. Azi au 
la dispoziție o sală de sport modernă, 
dotată corespunzător pentru ca orele 
de educație fizică să se desfășoare 
în condiții dintre cele mai bune. Și 
investițiile în educație, vă rog să re-
țineți, vor continua; am semnat deja 
contractul pentru finanțarea proiectu-
lui „Creșterea eficienței energetice a 
clădirii publice” - Liceul Teoretic „Emil 
Racoviță”, oraș Techirghiol, jud. Con-
stanța, un proiect în valoare de 3 mi-
lioane de lei, finanțare europeană. E 
un proiect care vine cu mari beneficii: 
se va reabilita instalația de încălzire 
și de apă caldă, rețeaua de iluminat 
va fi refăcută și ea, la fel și tencuia-
la care s-a degradat; se vor ignifuga 
elementele de lemn și se vor reabilita 
trotuarele din jurul clădirii, se vor exe-
cuta lucrări la instalațiile de detecție a 
incendiului, ușile de la sălile de clasă 
și ferestrele au fost înlocuite cu altele 
noi, parchetul și pardoseală au fost și 
ele reabilitate.” 

Profesoara Viorica Niculescu, 
directorul Liceului „Emil Racoviță” 
din Techirghiol, un cadru didactic 
cu experiență, a inițiat câteva pro-

 TECHIRGHIOL

 ● Iulian Soceanu, primarul orașului:
„LICEUL BENEFICIAZĂ DE UN PROIECT    

FINANȚAT DE BANCA MONDIALĂ”

iecte care au îmbunătățit procesul 
instructiv-educativ, care au sporit și 
siguranța elevilor; o astfel de inițiativă 
promovată cu insistență de directorul 
liceului a diminuat indisciplina din 
spațiul școlii și numărul de absen-
țe. „La liceul de aici sunt în derulare 
două proiecte, ROSE, unul dintre 
ele, vizează creșterea numărului de 
absolvenți ai ciclului superior, dar și 
creșterea procentului de promovabili-
tate a examenului de bacalaureat. E 
vorba de un proiect finanțat de Banca 
Mondială. „În cadrul acestui proiect, 
precizează directorul liceului, elevii 
beneficiază de pregătire suplimenta-
ră gratuită la materiile la care vor sus-
ține examen, și de ore de consiliere 
în ceea ce privește orientarea pro-
fesională. Atunci când se va putea, 
elevii se vor bucura și de activități ex-
tracurriculare, dar și de excursii și ta-
bere care să-i îndrume să descopere 
noi cunoștințe. Acest proiect ne ajută 
să dotăm liceul cu mobilier și apara-
tură care să sprijine organizarea unor 
activități atractive pentru elevi.” 

Într-un alt proiect, unul de mobili-
tate în domeniul educației școlare, 
cadrele didactice de la acest liceu vor 
avea ocazia să participe la un schimb 
de experiență în Finlanda, cu scopul 
de a căpăta o experiență insolită pe 
care, la întoarcere să o împărtășeas-
că și altora, îndeosebi colegilor curi-
oși să descopere modelul finlandez. 

Irina OANCEA

din suprafață, montare borduri, 
realizare alee pietonală placată cu 
pavele, lucrări de plantare parțială 
a vegetației, execuție platformă loc 
de joacă, execuție instalație electrică 
aferentă. 

În Parcul ”La Grătare” au fost 
executate lucrări de terasamente, 
scarificare, îndreptare a terenului, 
realizarea completă a sistemului 
de irigații, demararea lucrărilor de 
montare gazon pe 10% din suprafață, 
execuție instalație electrică aferentă. 

Totodată, au fost executate 
branșamentele la rețeaua de 
alimentare cu apă. 

Termenul de execuție a 
proiectului: 31.09.2021.

Adrian CRĂCIUN
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  PROIECTE ÎN DERULARE 
 ● Modernizarea drumurilor, dotarea căminului cultural și 

reabilitarea școlii din satul Vadu 

 La începutul acestei primăveri 
            DOI INVESTITORI AU ALES COMUNA POARTA ALBĂ 
● ei vor construi o hală de procesare, o fabrică de hârtie și un abator

● CORBU

 POARTA ALBĂ

De la localnici afli că turiștii 
care ajung la Corbu, pe timp de 
vară, întreabă mai întâi de plajă 
și de drumul care se îndreaptă 
spre mare. Într-un top întocmit 
de turiștii de pe litoral, plaja de la 
Corbu se află printre preferințele 
lor, semn clar că plaja idilică de 
aici este la mare căutare. Se 
apropie sezonul estival și primarul 
comunei spune că starea plajei 
de la Corbu, una dintre cele mai 
frecventate de turiștii cu rulote și 
corturi, va trebui să fie protejată 
și îngrijită, iar cel mai bine s-ar 
achita de această misiune 
o echipă de tineri voluntari, 

Când vine vorba de buget - un 
subiect fierbinte de fiecare dată 
-, în primării se discută mult și 
bine despre proiecte, îndeosebi în 
comunitățile unde sunt așteptări 
și nevoi, cetățenii care au ieșit la 
vot sunt nerăbdători să îi vadă pe 
aleși la treabă. Iar zona proiectelor, 
se știe, este prima probă pentru 
cei aleși, unii au trecut-o cu 
brio, grăbindu-se în scrierea și 
depunerea lor, alții au identificat noi 
oportunități și acum au în pregătire 
studii de fezabilitate și licitații pentru 
a demara începerea lucrărilor. 

La Poarta Albă, o comună unde 
nu s-a bătut pasul pe loc, primarul 
Vasile Delicoti a implementat 
câteva proiecte ale căror beneficii 
se văd, ele având darul de a 
spori confortul tinerelor familii din 
cartierele comunei, familii care 

coordonați de către primărie. În 
timp ce turiștii întreabă de plajă, 
localnicii așteaptă cu nerăbdare 
să fie modernizată infrastructura, 
îndeosebi cea a drumurilor din 
comună și din satul Vadu. Un 
proiect, care se află în derulare, 
vizează reabilitarea drumurilor 
de interes local pe o distanță de 
aproape 7 km, este un proiect care 
cuprinde 14 străzi, 13 din Corbu 
și una, strada M.Eminescu, din 
satul Vadu, o localitate care va 
beneficia de încă două proiecte, 
unul de reabilitare a școlii, 
celălalt vizează căminul cultural. 
Cămin care va fi dotat cu mobilier 
pentru bibliotecă, cu sistem 
de iluminare, cu cameră video 
și imprimante multifuncționale 
și trei laptopuri. Scena va fi, 
și ea, altfel pentru că se vor 
achiziționa draperii și cortină, 
aparate de aer condiționat și 
proiectoare exterioare. Potrivit 
reprezentanților primăriei, care 
au în atenție achizițiile, căminul 
cultural va beneficia de toate 
dotările până în toamnă. În satul 

Vadu, după cum precizează 
primarul Vasile Lumânare, un 
gospodar neobosit, inițiatorul 
unor proiecte care promovează 
spiritul gospodăresc, a fost 
pregătit un proiect în urma 
căruia școala din satul Vadu 
va fi reabilitată și modernizată, 
ea urmând să beneficieze 
de noi dotări: mobilier pentru 
sălile de clasă și cancelarie, un 
calculator, un laptop, dar și alte 
echipamente necesare unei 
unități de învățământ.” 

Proiectul care va contribui la 
creșterea siguranței cetățenilor, 
prin supravegherea permanentă 
a locurilor aglomerate și a 
drumurilor intens circulate, e 
vorba de un sistem de supra-
veghere video stradală, care a 
fost finalizat, încă un semn că 
primăria Corbu are capacitatea 
să respecte o listă de priorități 
promovată de cetățenii din 
comună. 

Irina OANCEA

au avut la îndemână utilitățile atât 
de mult așteptate în mediul rural: 
alimentare cu apă, canalizare, 
iluminatul străzilor. Nu s-a uscat 
cerneala pe coala unde am 
consemnat declarația primarului, o 
promisiune că într-o bună zi Liceul 
Agricol de la Poarta Albă va deveni, 
pe lângă o școală modernă, cu 
dotări și cadre didactice de elită, un 
centru de excelență care, mai nou, 

va avea ca partener o facultate de 
agronomie. Așa că liceul de aici 
ar putea să devină un atelier de 
practică al unei facultăți care are 
nevoie de loturi demonstrative unde 
studenții vor avea la dispoziție teren 
pentru a se instrui și pentru a căpăta 
competențe necesare în producție. 
Liceul are 50 de hectare de teren! 
Despre Poarta Albă, comuna care 
vrea să fie oraș, trebuie să scriem, 
iată încă un detaliu, că mai bine de 
60% din străzi au fost asfaltate, iar 
pentru restul există proiecte depuse 
pentru continuarea campaniei de 
asfaltare. 

Gazele naturale, încă un proiect 
de pe lista de priorități a primarului, 
e într-o etapa avansată, el a fost 
depus în noiembrie, anul trecut, 
iar acum este în evaluare. Privind 
mai departe, primarul Delicoti 

precizează: „e un proiect de nouă 
milioane de euro. E o provocare 
atât pentru proiectant, cât și pentru 
executant, dar cred că în asociere 
vor găsi o soluție. La noi, din păcate, 
birocrația te sufocă; se întâmplă să 
facem hârtii doi ani și să finalizăm 
lucrările în 12 luni. Sunt optimist și 
cred că până la sfârșitul anului 2023 
vom avea gaze la Poarta Albă.” 

La Poarta Albă, o comună unde 
se află în derulare un proiect de 
reabilitare și extindere a unei școli, 
primăria privește în viitor și a pregătit 
un proiect pentru construirea 
unei școli în cartierul VIA, o zona 
unde au fost implementate și alte 
proiecte, Poarta Albă devenind, 
mai nou, o localitate căutată de 
investitori. 

Vasile Delicoti vine și cu un 
anunț: „doi investitori au ales și au 
hotărât să ridice un abator și o hală 
pentru procesare, dar și o făbricuță 
de hârtie, fapt îmbucurător pentru 
tinerii din comună; investitorii vor 
sprijini și apariția unor noi locuri de 
muncă.” 

Ionela SAUCIUC
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Ediție specială:
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANȚA

Echipa Biroului pentru Programul Erasmus 
Plus din cadrul Universității Ovidius din Constanța 
(UOC), împreună cu asociația Erasmus Student 
Network Constanța (ESN Constanța), au 
organizat, evenimentul Spring National Assembly, 
informează ec. drd. Răzvan-Ionuţ Drugă, referent 
în cadrul Biroului. 

Referitor la desfășurarea acestei reuniuni, 
vice-președintele ESN Constanța, Bianca Lupu, 
a declarat: „Spring National Assembly 2021 a 
reprezentat un eveniment ce poate fi definit prin 
perseverența unui grup de tineri ce au ca viziune 
să ajute alți studenți, atât locali, cât și internaționali, 
având ca deviză «Students helping students». La 
manifestare au fost prezenți voluntarii ESN veniți 
din cele 13 secțiuni de la nivel național. Aceștia  
au avut parte de paneluri și workshop-uri în 
cadrul cărora au luat decizii cu privire la viitorul 
organizației, dar și la următoarele evenimente 

Compania Națională de Investiții (CNI) a 
aprobat începerea lucrărilor de construire pentru 
un nou cămin studențesc cu 167 de locuri de 
cazare al Universității Ovidius din Constanța 
(UOC), amplasat în cartierul Faleză Nord din 
Municipiul Constanța, a declarat rectorul, conf. 
univ. dr. Dan Marcel Iliescu.

Potrivit sursei citate, noua investiție, în valoare 
de 4.515.544 euro, din care 3.019.262,85 euro 
este contribuția CNI și 332.213,92 euro reprezintă 
cofinanațarea asigurată de universitate, va avea 
83 camere cu două paturi şi una single, clădirea, 
cu şase niveluri, dintre care cinci cu camere 
de locuit, urmând să fie edificată în perimetrul 
complexului de cazare studenţesc al UOC.

„Universitatea a pus la dispoziția CNI suprafața 
de 2.951 mp şi urmează ca, în cel mai scurt timp, 
să înceapă lucrările de construcţie la noul cămin 
iar camerele, proiectate cu băi proprii şi balcoane, 
urmează să fie dotate cu facilităţi uzuale de 
cazare precum paturi, birouri de studiu, dulapuri 
şi frigider”, a precizat rectorul Dan Marcel Iliescu. 

La demisolul clădirii va funcţiona o spălătorie 
cu uscătorie şi călcătorie de rufe, cabinet medical, 
arhivă, cameră de curățenie, spații de depozitare, 
bibliotecă multimedia şi o sală socializare.

De asemenea, toate nivelurile cu spaţii de locuit 
sunt proiectate cu acces la ascensoare pentru 
studenți și pentru persoanele cu dizabilități, zonă 
pentru recreere şi informare, sală de lectură, sală 
de mese cu chicinetă, iar la parter va funcţiona 
recepția cu portar, biroul administrativ, un foaier, 
cabinet medical şi o sală de ședințe.

Conform contractului, cea mai mare parte a 
investiţiei este asigurată de Guvernul României, 
prin CNI iar universitatea finanţează lucrările pentru: 
amenajarea terenului şi protecția mediului, pentru 
realizarea platformelor trafic ușor, a rigolelor şi 
terasamentului, aleilor de acces și trotuarelor cu 
borduri, demolări şi gardul de împrejmuire, zona 
verde, branșamentele pentru apă, rețele de incintă, 
canalizare menajeră de incintă şi gaze, iluminatul 
exterior, instalații sanitare și de stingere incendiu, 
utilaje și echipamente tehnologice și funcționale, 
organizare de șantier, studii de teren, documentaţii 
tehnice, proiectare, consultanţă şi asistenţă tehnică. 

Proiectantul general este Metroul S.A. iar 
execuţia lucrării a fost atribuită S.C. Mobitom S.R.L.

Spring National Assembly 2021 

Un nou cămin studenţesc în 
valoare de 4.515.544 euro

Facultatea de Construcții din cadrul Universității 
Ovidius din Constanța (UOC), în parteneriat 
cu SC CHIMPEX SA Constanța, membru al 
grupului AMEROPA, lansează Concursul de 
proiecte cu titlul „Modernizarea și sistematizarea 
accesului în terminalul Chimpex din Portul 
Constanța”, informează șef lucrări dr. ing Cosmin 
Filip, decanul facultății, și se adresează tuturor 
studenților Facultății de Construcții.

„Este un concurs de proiecte pe care l-am 
pregătit cu mare drag și atenție împreună cu 
partenerul CHIMPEX SA, care și-a asumat pentru 
această activitate și rolul de sponsor. Am reușit 
să aducem în fața studenților o temă de concurs 
ce este o veritabilă provocare, fiind, practic, o 
cerință a mediului economic. Prin implicarea 
cadrelor didactice de specialitate din facultate 
va fi acordat suport, îndrumare permanentă 
echipelor de studenți participanți, suplimentând 
astfel acumularea de cunoștințe și abilități de 
către studenți prin activități practice, stimulatoare 
și cu aplicabilitate directă în mediul economic” 
a declarat decanul Facultății de Construcții, șef 
lucrări dr. ing. Cosmin Filip.

Concurs de proiecte: 
„Modernizarea și sistematizarea accesului în terminalul Chimpex 

din Portul Constanța”

Proiect european pentru 
dezvoltarea yachtingului costier 

de croazieră la Marea Neagră

Universitatea Ovidius din Constanţa (UOC) 
a aprobat participarea instituţiei la proiectul 
„Transport maritim costier durabil la Marea 
Neagră - Black Sea Cruise - Sustainable 
small – scale cruising/yachting”, contract ENI 
2020/421-957, cofinanţat din fonduri europene, 
informează prof. univ. dr. ing. Eden Mamut, 
responsabil pentru implementare.

Potrivit sursei citate, proiectul „Transport 
maritim costier durabil la Marea Neagră-Black 
Sea Cruise-Sustainable small-scale cruising/
yachting” are o perioadă de implementare de 15 
luni, şi un buget total de 81.127,40 euro asigurat 
prin programul de asistenţă al Uniunii Europene 
pentru Organizaţia Cooperări Economice la 
Marea Neagră: BSEC PERMIS-Support to 
the Implementation of the Eastern Partnership 
Multilateral Dimension and the Implementation 
of the Northern Dimension and the Black Sea 
Synergy.

Proiectul este coordonat de Centrul 
Internațional pentru Studii la Marea Neagră 
(ICBSS), în cooperare cu opt parteneri locali 
și regionali precum: Universitatea Ovidius din 
Constanța, Universitatea Tehnică Karadeniz,  
Universitatea Libera din Burgas, Universitatea 
de Stat din Soci, Academia Maritimă din 
Odessa, Academia Maritimă de Stat din Batumi, 
SML - Strategies Mer et Littoral - o firmă de 
consultanță din Franța și CLIMAZUL, o firmă 
specializată în derularea de proiecte europene 
din Grecia.

„Specialişti şi cercetători din România, 
Turcia, Bulgaria,  Federaţia Rusă, Ucraina şi 
Georgia vor identifica soluţii pentru armonizarea 
cadrului legislativ şi a capacităţilor operaţionale, 
din statele riverane, în transportul maritim 
costier pentru utilizarea navelor de croazieră 
cu dimensiuni mai mici de 100 m, yahturi și alte 
ambarcațiuni din această clasă, prin cooperare 
transfrontalieră între partenerii proiectului, 
pentru a valorifica potențialul de creștere al 
sectorului de turism de croazieră în bazinul 
Mării Negre”, a precizat prof. univ. dr. ing. Eden 
Mamut, responsabil pentru implementare din 
partea UOC. 

În urma implementării proiectului va putea 
fi evaluată situația din fiecare țară urmând a 
se identifica barierele şi factorii care împiedică 
dezvoltarea acestui segment specific al 
turismului nautic, yachtingul de croazieră,  
urmând a se elabora analize comparativ 
folosindu-se ca baze de referințe modele de 
succes din țările mediteraneene. 

În context, proiectul își propune să asigure 
un dialog structurat cu un grup țintă de părți 
interesate la nivel local și regional pentru a 
explora oportunități de afaceri concrete în 
regiune și pentru a identifica căile de finanțare și 
a sprijini acțiunile pentru promovarea unor astfel 
de modele.

Valoarea totală a premiilor ce vor fi acordate 
câștigătorilor concursului de proiecte este 
de 6000 lei, fiind asigurată de partenerul SC 
CHIMPEX SA.

„Se simte în rândul studenților noștri un interes 
deosebit pentru acest concurs, contribuind în 
acest sens atât prestigiul de a câștiga un astfel de 
concurs, cât și valoarea totală a premiilor ce vor 
fi acordate. Astfel, se stimulează creativitatea și 
inovarea, lucrul în echipă, precum și dorința de a 
da tot ce este mai bun. Este un adevărat exercițiu 
practic în mediu real pentru pregătirea viitorilor 
ingineri”, a precizat coordonatorul principal al 
studenților pentru acest concurs de proiecte, șef 
lucrări dr. ing. Dan Bucur Pericleanu.

„Am făcut deja o tradiție din organizarea unor 
evenimente pentru studenții Universității Ovidius 
din Constanța, iar acum ne-am implicat cu mare 
interes într-o activitate dedicată studenților 
Facultății de Construcții. Această acțiune face 
parte din politica organizației noastre, aceea de a 
sprijini și contribui la formarea viitorilor specialiști 
ai României, fiind alături de mediul universitar 
constănțean ori de câte ori este nevoie de noi”, 
a precizat Directorul general al SC CHIMPEX SA, 
Mihai Panait.

naționale ce vor avea loc în decursul acestui an. 
Cele trei zile au fost pline de emoții, susținere și 
motivație, deoarece una din principalele activități 
a fost reprezentată de alegerea noului Consiliu 
Director, la nivel național, pentru anii 2021-2022”.

De asemenea, Alexandru Macovei, consilier 
HR în cadrul ESN Constanța, a declarat: „Ca 
voluntar în ESN Constanța și recent, consilier, am 
fost încântat să ajut cât mai mult la organizarea 
acestui eveniment, după o perioadă îndelungată 
de activități desfășurate în mediul online. 
Participarea mea la Spring National Assembly 
2021 a fost plină de entuziasm și energie, având 
oportunitatea de a cunoaște persoane cu viziuni 
și experiențe diferite”.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, 
organizatorii au asigurat toate măsurile de 
siguranță impuse de către autorități, în contextul 
pandemiei de COVID-19.

Pagină realizată de Andreea PASCU
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PROIECTUL CARE ASIGURĂ UN VIITOR MAI 
SIGUR PENTRU STUDENȚI

Ediție specială:
UNIVERSITATEA MARITIMĂ CONSTANȚA

Tinerii de azi, 
viitorul transportului 

inteligent
 

Universitatea Maritimă din 
Constanța și Centrul European pentru 
Responsabilitate Socială (ECSR.
world) au desfășurat în luna aprilie 2021 
o inițiativă inedită de conștientizare a 
importanței transportului inteligent în 
rândul tinerilor. Inițiativa a avut ca scop 
dezvoltarea creativității, a spiritului 
competitiv și a curiozității tinerilor în 
descoperirea avantajelor transportului 
inteligent sustenabil. La activitate s-au 
alăturat universități și licee din Hong 
Kong, India, Filipine, Turcia, Republica 
Moldova şi Africa de Sud, precum și 
companii și asociații din Olanda (IoT 
Nederland), Germania (European 
Japan Experts Association), Turcia 
(Kocaeli Universitesi Teknopark), 
Filipine (Philippine Association of 
Extension Program Implementers) și 
România (WISTA Romania - Asociația 
profesională a femeilor din transport 
maritim și domenii asociate, Training 
Club.eu și TECHNIUM).

În cadrul activității a fost organizată 
o competiție internațională de 
desen cu tema „Sustenabilitatea 
transportului inteligent în viața de zi 
cu zi”. Scopul concursului a constat 
în conștientizarea rolului educației de 
tip STEM (știință, tehnologii, inginerie, 
arte și matematică) în societate. Prin 
intermediul concursului se dorește o 
stimulare a cunoștințelor și interesului 
tinerilor cu privire la aplicațiile 
sustenabile ale transportului inteligent. 
Din partea României, elevii Leu Vlad 
Daniel, Șopron Alexandru Cătălin și 
Andrei Luca Alexandru de la Liceul 
Auto “Dimitrie Leonida” din Constanța 
au obținut Premiul de Excelență 
pentru o lucrare în care au prezentat 
un sistem inteligent de management al 
deșeurilor.  

Evenimentul s-a bucurat de o 
dimensiune internațională  specta-
culoasa, cu juriu și participanți din 
America de Nord, Europa, Asia și Africa, 
juriul fiind alcătuit din personalități din 
industria transporturilor internaționale 
din Olanda, Suedia, Norvegia, 
Germania, Marea Britanie, Canada, 
Italia, Coreea de Sud și Hong Kong.

La Universitatea Maritimă 
Constanța se află în derulare Proiectul 
„UN VIITOR MAI SIGUR PENTRU 
STUDENȚI”, un proiect finanțat prin 
Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020, Axa Prioritară 6: Educație 
și competențe; Prioritatea de investiții 
de 10 IV, Obiectiv specific 6.13: 
Creșterea numărului absolvenților 
de învățământ terțiar universitar și 
non-universitar care își găsesc un loc 
de muncă, cu accent pe sectoarele 
economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și domeniile 
de specializare inteligentă conform 
SNCDI. 

Obiectivul general al proiectului îl 
reprezintă îmbunătățirea sistemului 
educațional universitar pentru piața 
muncii prin dezvoltarea de sisteme de 
învățare bazate pe muncă în vederea 
creșterii numărului de absolvenți 
care își găsesc un loc de muncă 
la absolvirea studiilor universitare, 
asigurând un proces integrat, complet 
și eficient de tranziție de la școală la 
viața activă. 

● BENEFICIARII PROIECTULUI: 325 de studenții de la Universitatea Maritimă Constanța 
       ● UN SISTEM FUNCȚIONAL DE STAGIU DE PRACTICĂ 
                        ● DIN GRUPUL ȚINTĂ 37 STUDENȚI PROVIN DIN MEDIUL RURAL

Emilia Murineanu, managerul 
acestui proiect, face câteva precizări: 
„Proiectul își propune să optimizeze 
oferta educațională în vederea 
formării și dezvoltării de competențe 
profesionale cerute pe piața muncii 
prin realizarea unui sistem funcțional 
de stagii de practică și de tranziție 
de la școală și, cum spuneam, la 
viața activă și a unui program de 
informare coordonată a angajaților; 
beneficiarii acestui proiect sunt 325 
de studenți din cadrul UMC, studenți 
care au avantajul că pot asimila 

competențe practice care îi vor ajuta 
pe piața muncii. Grupul țintă: studenții 
din cadrul Facultății de Navigație și 
Transport Naval, de Electrotehnică 
Navală sau din cadrul secțiilor de 
master organizate la UMC.” În cadrul 
proiectului pe care îl semnalăm aici 
se vor organiza întâlniri cu actorii 
interesați de piața muncii și se vor face 
evaluări privind stagiile de practică. 

O noutate care merită să o reținem: 
„din cei 325 de elevi studenți care 
alcătuiesc grupul țintă, cel puțin 37 
provin din mediul rural”, a declarat 
președintele Senatului Universității 
Maritime Constanța, prof.dr.ing. 
Cornel Panait, un profesor care a inițiat 
proiecte viabile ce sprijină stagiile de 
practică și, fapt lăudabil, îi ajută pe 
studenți să capete competențe care le 
sunt de un real folos pe piața muncii. 

Prof.univ.dr.ing. 
Violeta-Vali CIUCUR

RECTORUL UMC
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   ● TUZLA  
Proiecte care îi încurajează pe investitori să dezvolte agroturismul

La Tuzla, o comună cu 2.400 
gospodării, după cum precizează 
viceprimarul Ion Moisei, sunt în 
derulare câteva proiecte, toate 
așteptate cu nerăbdare de localnici. 

Unul dintre ele vizează 
construcția unor cabinete medicale, 
investiție care se află în faza de 
avizare. E vorba de un proiect 
care a fost supus unor modificări, 
precizează primarul Taner Reșit, 
inițiatorul unor proiecte care au 
animat viața sportivă a comunității. 
La Tuzla, vă reamintim, în toamna 

 ● VALU LUI TRAIAN 
 Florin Mitroi: „Cu ajutorul proiectelor atragem finanțări” 

În ciuda pandemiei, care a înce-
tinit ritmul în privința implementării 
unor proiecte, la Valu lui Traian, o 
comună care a  înregistrat o dez-
voltare rapidă în ultimii ani, Primă-
ria și Consiliul Local au venit în în-
tâmpinarea unor așteptări pe care 
cetățenii le au, de la infrastructura 
din cartierele comunei și până la 
modernizarea iluminatului public. 

În agenda sa de lucru, care este 
plină cu proiecte și programe, pri-

marul Florin Mitroi a bifat câteva 
priorități, lăsând să se înțeleagă 
că de la vorbe la fapte nu e un 
drum lung, când există disciplină 
și termene realiste privind execu-
ția lucrărilor. Și primarul Florin Mi-
troi are argumente: „Am reabilitat 
și modernizat câteva drumuri de 
interes local, am asfaltat străzi și 
am amenajat trama stradală, iar în 
unele zone am montat trotuare prin 
PNDL; extinderea rețelelor 
electrice din zona lotizată 
F am făcut-o cu finanțare 
de la bugetul local, ceea ce 
demonstrează că primăria 
privește cu atenția cuveni-
tă propunerile cetățenilor, 
încă un semn că întâlnirile 
și dezbaterile cu locuitorii 

își au rostul lor; la Valu lui Traian 
spiritul gospodăresc este promovat 
cu ajutorul proiectelor, o dovadă 
că puse la un loc ideile inovatoa-
re sunt de un real folos.” Lista cu 
proiectele inițiate de Florin Mitroi, 
primarul comunei, continuă cu noi 
investiții, sunt proiecte care vizează 
cartierul Calea Dobrogei 448, aco-
lo unde primăria a pus la dispozi-
ția cetățenilor o serie de utilități; în 

trecută, au fost finalizate două baze 
sportive, una la ieșirea din comună, 
pe șoseaua ce duce spre Mangalia, 
cealaltă se află lângă calea ferată, 
în zona dinspre mare. La Tuzla 
se află în derulare un alt proiect 
așteptat de tinerele familii; creșa 
cu program prelungit, o investiție 
realizată în proporție de 60% după 
cum precizează reprezentanții 
primăriei. 

Rețeaua de distribuție a 
gazelor naturale, un proiect care va 
îmbunătăți infrastructura comunei, 

zona aceasta, una aflată pe lista 
cu priorități, se vor implementa și 
alte proiecte inițiate de Florin Mi-
troi, un primar cu o fire dinamică și 
cu mână de gospodar. Există și un 
secret, iar el nu este ținut sub che-
ie. Echipa de colaboratori este una 
tânără și plină de energie, dezvă-
luie primarul: „Așezăm ideile bune 
una lângă alta într-o ordine care ne 
ajută se scriem proiecte prin care 
atragem finanțări. Identificăm îm-
preună oportunitățile și accesăm 
proiecte care ajută comunitatea să 
se dezvolte. Punem accentul pe 
digitalizare și căutăm să avem o 
comunicare permanentă. Comuni-
căm scurt și la obiect, asta ne ajută 
să luăm deciziile la timpul potrivit. 
Organizarea ne ajută să fim tot tim-
pul competitivi, într-o vreme când, 
după cum vedeți, priceperea con-
tează.”

Ani MERLĂ

e în atenția primăriei: „am încheiat 
studiul de fezabilitate, spune Taner 
Reșit. Avem 2400 de gospodării în 
Tuzla și potrivit estimărilor, în prima 
etapă, vom avea un număr mare 
de solicitări privind branșarea la 
rețeaua de gaze, semn că proiectul 
acesta îi va atrage și pe investitorii 
care își fac planuri și se gândesc să 
dezvolte o afacere în agroturism. 
Au apărut deja câteva locații, iar 
în acest an ar putea să mai apară 
alți investitori, între ei aflându-se și 
localnici care au căpătat încredere 
și vor să beneficieze de potențialul 
zonei.” 

La Tuzla, și 
cu asta încheiem, 
infrastructura este în 
dezvoltare; groapa 
de gunoi, o problemă 
cândva, va fi închisă, 
iar în curând vor 
apărea la orizont 
și alte proiecte, 
unul dintre ele se 
află într-o etapă 
avansată, e vorba 

de o platformă fotovoltaică, a cărei 
documentație a fost finalizată. 

Ionela SAUCIUC
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(continuare din pag. 1) 
1. Arta murală (4 pereți) - vor fi 

realizate mesaje educative pentru 
dezvoltare durabilă, mesaje pozitive, 
dar și reguli generale cu tematica 
reciclare, pentru informarea trecătorilor.

2. Busking (cântat în stradă) - pentru 
că există foarte mulți artiști nedescoperiți 
care au nevoie de oportunități de a ieși 
la suprafață și de a-și demonstra talentul 
în arta muzicală, în fiecare lună se va 
desfășura un concert stradal în care 
tinerii amatori vor organiza evenimente 
muzicale și rap battles.

3. Arta vizuală - Galeriile de artă/
expoziție: pasajul are mai multe spații 
care pot servi ca loc pentru expoziție 
fotografică și galerii de artă. Locurile 
respective vor fi amenajate în așa fel 

Ziua mondială a cărţii și a drepturilor 
de autor, precum și (din anul 2005) Ziua 
bibliotecarului, stabilite de UNESCO 
la nivel internațional cu scopul de a 
promova lectura, cartea ca produs 
cultural, drepturile de autor și procesele 
de editare și publicare a cărții, pentru 
municipiul Constanța are o semnificație 
particulară, generată de depunerea 
recentă, în premieră pentru municipiu, 
a candidaturii pentru obținerea titlului 
de Capitală Mondială a Cărții UNESCO 
2023. Candidatura depusă de municipiul 
Constanța este singura depusă de un 
municipiu sau oraș din România în acest 
an și se bucură de o susținere solidă în 
plan internațional, național și local. 

Evocăm astăzi puterea cărții de a 
schimba în bine lumea, de a întemeia, 
de a explora și substanțializa resursele 
noastre interioare pozitive. Potrivit 
mesajului transmis de către Audrey 
Azoulay, directorul general al UNESCO, 
„cărțile ne oferă libertate; este puterea 
cărților de care avem nevoie cu toții 
chiar acum, întrucât ni se amintește de 
importanța fundamentală a literaturii 
- precum și de cea a artelor - în viața 
noastră. Prin sărbătorirea cărților, 
sărbătorim și autorii lor. Ei deschid 
o fereastră spre lume - mai exact, o 
fereastră spre alte lumi și alte forme de 

CONSTANȚA - CAPITALĂ 
MONDIALĂ A CĂRȚII

● SĂPTĂMÂNA MESERIILOR A FOST
  O ADEVĂRATĂ LECȚIE DESCHISĂ DESPRE 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

În fiecare an, la începutul 
verii, când se apropie exame-
nele și elevii se interesează 
de licee și de facultăți, Liceul 
Tehnologic de Electronică 
și Telecomunicații din Con-
stanța, o cu școală cu o ge-
neroasă ofertă educațională, 
se află în centrul atenției. 
Liceul amintit are o frumoasă 
carte de vizită și o bună ex-
periență în ceea ce privește 
„Săptămâna meseriilor”, un 
proiect în cadrul căruia se organizează o 
serie de activități unde agenții economici 
și alți parteneri în educație au un rol deo-
sebit, ceea ce înseamnă că este adusă în 
prim plan colaborarea dintre liceu și agenții 
economici, adică învățământul profesional 
și tehnic. De ce învățământul profesional 
și tehnic? Pentru că el este o rampă de 
lansare pentru o carieră de succes, după 
cum remarca profesoara Gabriela Maeschi, 
directorul adjunct al Liceului Tehnologic de 
Electrotehnică și Telecomunicații. 

În „Săptămâna meseriilor”, liceul amintit 
a invitat să participe la activități și partene-

rii statornici: UMEX SA Constanța, GMB 
Computers SRL, Erika Power System SRL, 
What UNIT SRL și Fundația TEAM 4 Ex-
cellence. 

Într-o bună zi, o zi rezervată instruirii 
practice și teoretice, împreună cu partenerii 
lor, agenți economici cu o vastă experiență, 
au căutat să răspundă unei întrebări: Cum 
devii un electrician de succes? Au fost, tre-
buie spus, desfășurate o serie de activități 
care au subliniat oportunitățile pe care le 
au elevii, cu abilități și competențe pe piața 
muncii. O atenție deosebită a fost acordată 
activității care s-a desfășurat sub genericul 

„Munca în echipă - fundamen-
tul unei cariere”. Demonstrația 
făcută de Cercul de robotică 
„TechNoLogic” a fost una con-
vingătoare. O informație ne 
scutește de comentarii: timp de 
cinci sezoane RO 081 - Tech-
NoLogic a fost selectat să parti-
cipe la FTC - România. Trebuie 
să subliniem meritele Fundației 
TEAM 4 Excellence, sponsor 
principal al echipei care (prin 
proiectul ERASMUS+ROBO 

YOTH) a asigurat dotarea noului laborator 
de robotică din cadrul liceului constănțean. 

În finalul acestor însemnări inserăm și o 
declarație: „Pentru a fi un profesionist de 
valoare, în afara cunoștințelor de speciali-
tate, trebuie să știi să asculți, să comunici și 
să îți asumi responsabilități. Aceste abilități 
ți le poți dezvolta ca membru al unei echi-
pe de lucru”, prof. ing. Claudia Dumitrache, 
unul dintre mentori Cercului de robotică 
TechNoLogic. 

Adrian CRĂCIUN

încât, lunar, voluntarii proiectului să 
poată schimba tablourile/fotografiile 
din vitrine fără a împiedica trecerea prin 
pasaj.

Inițiativa de amenajare artistică a 
pasajului de la Gară a generat deja 
interesul complementar al altor 
organizații și asociații ale tinerilor din 
Constanța și din regiune. 

Prin implementarea în comun a 
proiectului, se va crea perspectiva ca 
pasajul de la Gară să devină, după 
mulți ani în care acesta a fost evitat 
de constănțeni din cauza stării de 
degradare și a aspectului neîngrijit, un 
punct de atracție în Constanța și totodată 
un spațiu primitor pentru evenimente 
artistice și culturale dedicate tinerilor 
din municipiu.

existență. De curând, capitala Georgiei, 
Tbilisi, oraș desemnat drept Capitală 
Mondială a Cărții 2021, preia mandatul 
de exercitare a acestui titlu, până la 23 
aprilie 2022, cu angajamentul prioritar 
de a asigura “accesul la carte” pe baza 
tehnologiilor moderne create pentru 
promovarea lecturii în rândul tinerilor. 

Municipiul Constanța își reafirmă și 
cu această ocazie – alături de partenerii 
săi în acest proiect – angajamentul său 
plenar de a exercita, în cazul desemnării 
acestuia drept Capitală Mondială a Cărții 
UNESCO 2023, o pledoarie sistemică și 
convingătoare, la nivel internațional și 
național, pentru carte, lectură, cultură în 
sens larg ca soluții de rezistență împotriva 
unei lumi în declin.

În acest sens, împreună cu principalul 
său partener de pe plan local, Biblioteca 
Județeană “Ioan N. Roman” Constanța, 
Primăria municipiului Constanța evocă 
sărbătoarea cărții și a bibliotecarului 
asociindu-se evenimentelor organizate 
de către Biblioteca Județeană Constanța, 
prin intermediul Serviciului de Informare 
Bibliografică Dobrogea: expoziția de 
carte „Omagiu Cărții” (expoziția grupează 
opere ale unor scriitori ale căror biografii 
sunt legate de data de 23 aprilie: William 
Shakespeare, Miguel de Cervantes, 
William Wordsworth, Vladimir Nabokov și 
Pavel Chihaia și este deschisă publicului 
în lunile aprilie și mai 2021), prezentarea 
online a revistei “Biblion”, alte evenimente 
online conexe cărții și lecturii. 

Ne exprimăm speranța că municipiul 
Constanța va avea oportunitatea de a 
celebra Ziua Mondială a Cărții, peste 
doi ani, la 23 aprilie 2023, în calitate de 
Capitală Mondială a Cărții UNESCO, 
existând, în acest sens, toate atributele 
pentru a fi desemnată în această calitate 
de către comisia specializată a UNESCO. 
Acest angajament al municipiului este 
sprijinit de cca 130 de parteneri de pe 
plan internațional, național și local și 
se va exprima prin organizarea a peste 
150 de evenimente tematice, de diferite 
categorii.

Adrian CRĂCIUN

 Pasajul de la Gară va deveni un punct de atracție 
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Primarul municipiului Constanța, domnul 
Vergil Chițac, l-a primit în vizită de curtoazie, pe 
ambasadorul Marii Britanii, ES domnul Andrew 
James Noble, sosit în județul Constanța pentru 
participarea la ceremonia de certificare NATO 
a misiunii de apărare aeriană întărită a Forțelor 
Aeriene Regale ale Marii Britanii; misiunea 
contingentului militar britanic se desfășoară 
la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, iar la 
ceremonie au participat și reprezentanți ai 
municipalității Constanța. 

Domnul Vergil Chițac a transmis mulțumiri 
pentru sprijinul acordat de Marea Britanie prin 
efectuarea misiunii de apărare aeriană întărită 
menționate, pe care o apreciază ca fiind “un 
puternic semnal de solidaritate”, precum și 
pentru disponibilitatea contingentului militar 
britanic de a se implica, în următoarele luni, în 
diferite proiecte sociale, umanitare, culturale și 
sportive ale comunității locale din municipiu. 
S-a tramsmis totodată intenția acestuia de a 
consolida relațiile cu municipalități din Marea 
Britanie și de a statua relații de colaborare și 
parteneriat cu orașe interesate de colaborări 
sistemice și pe termen lung cu municipiul 
Constanța. 

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

Alianța româno-britanică “foarte strânsă”, reconfirmată la Constanța

ES domnul Andrew James Noble a exprimat 
întreaga disponibilitate a Ambasadei de a 
facilita dezvoltarea relațiilor dintre Constanța 
și orașe partenere din Marea Britanie. În 
momentul de față, potrivit acestuia, municipiul 
Constanța participă în mod activ, alături de 
alte mari orașe din România, la programul 
“UK – Romania Smart Cities”, implementat 
în România de către Ambasada britanică. 
Programul respectiv reprezintă o platformă 

integrată de colaborare în multiple domenii, 
cu participarea municipalităților din România 
și Marea Britanie, precum și a firmelor și 
companiilor specializate în domeniile de 
interes comun. 

ES domnul ambasador Andrew Noble și-a 
exprimat dorința de a promova și consolida 
și mai mult relațiile de colaborare la nivelul 
administrațiilor locale dintre cele două țări; 
în acest context, a transmis întregul sprijin 

al guvernului Marii Britanii pentru proiectele 
municipalităților din Romania de a construi și 
moderniza „orașe inteligente”.  

Diplomatul britanic a salutat dezvoltările 
sociale și economice din România și în 
particular din Constanța, apreciind că “orașul 
Constanța are un potențial semnificativ de 
dezvoltare și, totodată, un bun renume în afara 
României”. ES domnul ambasador Andrew 
Noble a precizat că va sprijini proiectele de 
dezvoltare locală ale municipalității, prioritar prin 
facilitarea dezvoltării relațiilor cu municipalități 
din Marea Britanie și a accesului municipalității 
la experiența tehnologică a marilor firme și 
companii britanice. 

Domnul primar Vergil Chițac a mulțumit 
pentru participarea contingentului militar britanic 
la eforturile comune de consolidare a flancului 
sud-estic al NATO, mai ales în contextul 
recentelor tensiuni din regiunea extinsă a Mării 
Negre, iar ES domnul ambasador Andrew 
Noble a evidențiat, în context, nu doar tendința 
permanentă de consolidare a relațiilor dintre 
România și Marea Britanie.

Ani MERLĂ 


