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Un primar cu 
mână de gospodar, 
Iulian Soceanu, 
spune că 2021 este 
un an cu proiec-
te și cu beneficii 
pentru locuitorii 
orașului. Pe lângă 
reabilitarea Teatru-
lui de vară - Jean Constantin, un 
proiect de suflet pentru primar, 
pe lângă asfaltări și finanțări în 
infrastructura școlară, primăria 
Techirghiol s-a implicat energic, 
demonstrând că are o strategie, 
dar și capacitatea de a scrie pro-

Când l-am întrebat de revelațiile 
sportive din ultima vreme, prof. An-
drei Szemerjai, directorul Liceului 
Sportiv N. Rotaru din Constanța, a 
pronunțat fără ezitări două nume: 
ELENA ZAHARIA și ELENA 
SEBE. Prima este elevă și campi-
oană europeană la tenis de masă, 
câștigoarea unor competiții de an-
vergură, cealaltă este profesoară și 
antrenoarea campioanei. Profesorul 
Szemerjai își amintește că Elena a 
fost „adusă la sală de sora ei, mân-
dria liceului constănțean și ea, spor-
tivă cu distincții, înscrisă acum la 
master la Universitatea Ovidius.”

Un juriu avizat, în componența că-
ruia s-au aflat scriitorii Răzvan Voncu, 
președinte, Daniel Cristea-Enache, 
Gabriela Gherghișor, Ioan Holban, 
Mircea Mihăieș, Angelo Mitchievici și 
Vasile Spiridon, au hotărât câștigătorii 
Premiilor Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia. Festivitatea de premiere a fost 
găzduită, fapt remarcabil, de stațiunea 
Mamaia și a fost organizată cu sprijinul 
Consiliului Județean Constanța, preșe-
dinte Mihai Lupu, prietenul scriitorilor și 
al criticului Nicolae Manolescu, preșe-
dintele Uniunii Scriitorilor din România.

„Mă bucur că am izbutit să organi-
zăm acest eveniment. Vreau să subli-
niez că, în mandatul meu la Consiliul 
Județean, vom sprijini educația prin 
cultură. Îl cunosc pe domnul Mano-
lescu de mai bine de 30 de ani, vom 
sprijini taberele de creație și acum 
vreau să-i mulțumesc domnului Andrei 
Novac pentru că a avut inițiativa să 
organizăm acest eveniment. Mă bucur 
că pot vorbi de un set de proeicte cul-
turale.”

iecte și de a atrage 
finanțări care să 
dea încredere tine-
rilor care așteaptă 
cu nerăbdare in-
vestiții și investito-
rii să aibă un loc de 
muncă la îndemâ-
nă. Printre proiec-

tele mult așteptate de localnici 
și de oamenii de afaceri este cel 
ce vizează înființarea rețelei de 
distribuție a gazelor naturale în   
Techirghiol, un oraș cu potențial,             

Nicolae Manolescu: „Eu sunt fericit 
că am avut ocazia să facem această 
întâlnire aici. Este reconfortant când 
suntem susținuți. Îl felicit pe Gabriel 
Chifu pentru că, în sfârșit, a acceptat 
un premiu. Sper să putem repeta anul 
viitor un asemenea eveniment.”

Printre premiații USR se află: Gabriel 
Chifu, Premiul Național de Poezie, 
Ovidiu Genaru, CARTEA de POEZIE 

a anului; Andreea Răsuceanu și Ema 
Stere, Cristian Pătrășconiu, Lucian 
Vasiliu, directorul Editurii Junimea, pre-
miat pentru revista SCRIPTOR, Irina 
Horea, Mircea Anghelescu, Karacsonyi 
Zsolt, Ivan Miroslav Ambrus, Szekely 
Ors, Alexandru Laszlo și Ioan T. Morar.

Iulian TALIANU
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  ● NĂVODARI 
Piste pentru bicicliști 

pe drumul de la Năvodari la Corbu

Drumul de la Năvodari spre 
Corbu va avea piste de bicicliști 
și trotuare, ceea ce face ca arte-
ra să devină una dintre cele mai 
moderne din județ.

Primăria Năvodari continuă 
lucrările de investiții cu fonduri 
europene pentru dezvoltarea 
orașului. În prezent se lucrează 
la amenajarea trotuarului și a 
pistei pentru biciclete pe dru-
mul de la Năvodari spre Corbu. 

Drumul de la Năvodari spre 
Corbu a fost a reabilitat și mo-
dernizat pe patru benzi pe sec-
torul de drum cuprins între pază 
și pod spre Corbu în cadrul unui 
amplu proiect finanțat cu fon-
duri europene „Silistra-Ecofri-
endly-viable-electrical-Năvo-
dari-transport”, în valoare de 
4,8 milioane euro. Totodată 36 
de stații moderne multimoda-
le( pentru autobuze și bicicle-
te) vor fi amplasate, în total, 
pe drumul care leagă orașul 
Năvodari de Platforma Indus-
trială Midia-Năvodari, în zona 
de litoral și în mai multe zone 
ale orașului. Până în prezent, au 
fost montate 27 de stații moder-
ne multimodale. 

În cadrul acestui program eu-
ropean, vor fi executate peste 

7 km de piste de bicicliști (din 
care 3.840 m amplasați para-
lel cu drumul reabilitat, iar di-
ferența se amenajează în zona 
centrală a orașului - pe străzile 
Constanței, Rândunelelor și Al-
binelor). Drumul spre Corbu va 
fi prevăzut cu elemente de sigu-
ranță rutieră, pentru a asigura 
circulația în condiții de maximă 
siguranță pentru toate categorii-
le de participanți la trafic: șofe-
ri, pietoni și bicicliști. 

„Prin aceste lucrări, Primăria 
orașului Năvodari își propune 
creșterea atractivității și calității 
mediului urban și a peisajului 
urban, pentru beneficiul locu-

itorilor, economiei locale și a 
orașului în ansamblu, precum și 
încurajarea și facilitarea depla-
sării locuitorilor, angajaților din 
zona industrială Platforma Mi-
dia, dar și a turiștilor, inclusiv 
cu bicicleta și pietonal”, spune 
primarul Florin Chelaru. 

Valoarea finală a proiectului 
este de 4,8 milioane euro. In-
vestiția este finanțată din fon-
duri comunitare, în cadrul pro-
gramului Interreg V-A România 
- Bulgaria. Termenul de execu-
ție a proiectului: 18 luni. 

Primarul comunei Corbu, Va-
sile Lumânare, inițiatorul unor 
programe care au revigorat in-
vestițiile, e de părere că pistele 
pentru bicicliști ar putea deveni 
un punct de atracție pentru tu-
riștii tentați, în sezonul estival, 
să facă mișcare. În condiții de 
maximă siguranță, pe aceste 
piste s-ar putea organiza și di-
verse competiții și concursuri 
pentru elevii care ajung pe lito-
ral în vacanță! 

Adrian CRĂCIUN

  ● Palmaresul campioanei europene 
                                    ELENA ZAHARIA 

(continuare din pag.1)
Doamna Elena Sebe, cadru didactic cu 

experiență, antrenoare cu un bogat pal-
mares unde pot fi întâlnite numele unor 
campioni, vorbește cu mândrie despre  
Elena Zaharia și-i subliniază câteva calități: 
e un talent, este perseverentă și ambițioa-
să. Profesoara Elena Sebe mi-a pus la dis-
poziție o listă cu competițiile de anvergură 
câștigate de Elena Zaharia, e o listă lun-
gă, încă un semn că avem de-a face cu o 
campioană. De mai bine de cinci ani Elena 
se află printre protagonistele unor concur-
suri naționale și internaționale.În 2016 ea 
a câștigat locul I la Turneul de calificare 
pentru campionatele mondiale de cadeți; în 
2018, a primit laurii unor competiții care i-au 
adus faimă: Elena Zaharia a devenit campi-
oană europeană la simplu și pe echipe, în 
același an a câștigat medalia de bronz la 
dublu mixt, la cadeți; alte merite: locul III în 
TOP10 Europa; locul I la Balcaniada de ca-
deți (la simplu, pe echipe și la dublu mixt). 
Elena are un palmares de invidiat, noi nu 

am făcut altceva decât să spicuim dintr-o 
listă mai lungă cu premii și medalii.

Când scriem despre succesele tenisme-
nilor constănțeni trebuie să mai amintim un 
nume: prof. Viorel Filimon. 

După competițiile din Cehia și Slovenia, 
care vor avea loc în iunie, vom publica un 
interviu cu Elena Zaharia. Va fi un semn 
de încurajare acum când ea se pregătește 
pentru Campionatele europene, competiție 
care se va desfășura în Croația în iulie și 
august 2021.

Și acum o informație de ultimă oră: 
la Constanța va funcționa (în scurt timp, 
vom reveni cu detalii) un Centru Național 
de Excelență petnru tenisul de masă. „Va 
fi o casă pentru sportivii care se pregătesc 
temeinic pentru performanță, spune prof. 
Andrei Szemerjai, inițiatorul unor proiecte 
care sprijină performanțele sportivilor și îi 
stimulează pe antrenori să fie în prima li-
nie, acolo unde pot fi întâlniți artizanii unor 
performanțe”.

Iulian TALIANU

  ●TECHIRGHIOL
REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE A 

GAZELOR NATURALE ESTE ÎN GRAFIC
(urmare din p.1) 

un loc unde turismul se simte bine, iar 
viitorul sună promițător, mai cu seamă 
acum când noi investitori se pregătesc, 
încurajați de oportunități și de utilități 
să construiască la Techirghiol cabinete 
de refacere a sănătății și pensiuni, 
case de vacanță și clădiri care sprijină 
dezvoltarea serviciilor de asistență 
medicală. 

Înființarea rețelei de distribuție a 
gazelor naturale a fost o prioritate 
pe agenda de lucru a primarului încă 
din 2020; „În această etapă, una cu 
semne bune, lucrările sunt în 
grafic, precizează Iulian Soceanu, 
trecând în revistă beneficiile: 
rețeaua de gaze naturale îi va 
ajuta pe locuitori să aibă căldură în 
locuință, iar agenții economici vor 
căpăta încredere și nu vor ezita să 
își dezvolte investiția. Acum au o 

garanție că afacerea are o bază solidă. 
Mai mult, distribuția gazelor naturale e 
o investiție durabilă, ea va ridica nivelul 
de trai și de confort în cele 2.500 de 
gospodării din orașul Techirghiol, 
un oraș cu un număr de peste zece 
mii de locuitori. Avem speranța că în 
vara acestui an se vor face primele 
racordări. Mai mult, suntem optimiști 
și căutăm soluții pentru ca proiectul ce 
vizează gazele naturale să fie încheiat 
până la sfârșitul anului.”

Andreea PASCU
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După ce a sunat ultimul clopoțel și 
s-a încheiat anul școlar, Biblioteca oră-
șenească Murfatlar organizează, de la 
începutul verii, un eveniment: sărbă-
toarea Sânzienelor dobrogene. 

Murfatlar se află lângă Rezervația 
Naturală Fântânița, un loc binecuvân-
tat în mijlocul căreia se află un pârâiaș 
cu apă curată, cu un gust deosebit. Dis 
de dimineață împreună cu fetele fidele 
bibliotecii, se pleacă spre Rezervația 
Fântânița, pregătiți cu toții să dea far-
mec și culoare evenimentului, preci-
zează bibliotecara Carmen Balaban.

Tradiția spune că Sânzienele sunt 
zâne ale naturii, deținătoare ale unor 
puteri magice, care ocrotesc plantele , 
le dau puteri tămăduitoare și apără se-
mănăturile de grindină. Pentru a ne bu-
cura de aceste daruri ele doresc să fie 
iubite, altfel se supără și pedepsesc. 

Pentru a le îmbuna, noi am organizat 
o mică activitate dedicată lor, am cules 
flori sălbatice, am făcut coronițe. La un 
asemenea eveniment, Ana Deca, ele-
vă a Școlii „Adrian. V. Rădulescu”, a 
copt un colac reprezentând darul nos-
tru pentru Sânziene. Atmosfera a fost 
una plăcută, fetele au fost încântate să 

   MURFATLAR

SÂNZIENELE DOBROGENE

participe la activitate, am vorbit des-
pre tradiții, obiceiuri și superstiții din 
toate colțurile țării. „Nu uităm de cărți, 
„Noaptea de Sânziene” – autor Mircea 
Eliade fiind cartea pe care o povestim 
mereu în preajma acestui eveniment”, 
își amintește prietena Anei. 

Sânzienele îşi au originea într-un 
străvechi cult al soarelui, iar în unele 
zone, sărbătoarea se mai numeşte şi 
„Cap de vară”. În imaginaţia populară, 
Sânzienele sunt nişte fete frumoase, 
care trăiesc prin păduri sau pe câmpii, 
cel mai adesea, dansând. E o frumoa-
să poveste. O frumoasă legendă.

Potrivit etnologului Marcel Lutic „ele 
sunt socotite zâne ale câmpului, dând 
puteri deosebite florilor şi buruienilor, 
astfel încât acestea, în preajma săr-
bătorii de pe 24 iunie, devin plante de 
leac. Nu întâmplător, după sărbătoarea 
Sânzienelor, toate plantele dau îndă-
răt, adică nu mai cresc deloc”.

Tradiții și superstiții de Sânziene
În preajma Sânzienelor, fetele tinere 

care își căutau sortitul, spune legenda, 
aveau obiceiul să arunce o cunună de 
sânziene pe acoperişul casei. Dacă 

aceasta rămânea pe acoperiş, fata 
urma să se mărite chiar în acel an, iar 
dacă ajungea pe jos, fata o mai arunca 
până rămânea prinsă, pentru a şti câţi 
ani mai are de aşteptat.

O altă tradiție dezvăluie cum este 
aruncată cununa pe colţul casei. Fata 
vine să o ia a doua zi dis-de-dimineaţă. 
Ea ducea cununa în ocolul vitelor şi, cu 
ochii închişi, o dă de mâncare unei vite. 
După cum arăta această vită avea să 
arate şi viitorul soţ.

În noaptea de 23 iunie, fetele obiș-
nuiesc să pună sub pernă flori de sân-
ziene, în speranţa că astfel îşi vor visa 
ursitul. Femeile căsătorite îşi înfăşurau 
mijlocul cu flori de sânziene, pentru a 
nu avea dureri la muncile câmpului. 
Atât fetele, cât şi femeile îşi puneau în 
păr sau în sân floarea, pentru a atrage 
atenţia asupra frumuseţii lor.

Din spicele de grâu, din sânziene şi 
alte plante, fetele îşi făceau odinioară 
cununi cu care se împodobeau şi jucau 
dansul Drăgaicei. Acest dans era pen-

tru belşug, precum şi pentru protecţia 
gospodăriilor şi ogoarelor. În tradiţia 
populară, se credea că, odată cu dră-
gaicele, juca şi soarele la amiază, ast-
fel că el stătea mai mult pe cer decât 
de obicei. În ziua de Sânziene nimeni 
nu are voie să lucreze.

Sărbătoarea Sânzienelor este un 
eveniment așteptat cu nerăbdare de 
tinerele din Murfatlar, ele participă ală-
turi de inimoasa bibliotecară Carmen 
Balaban, inițiatoarea unor activități 
culturale atractive, activități care au la 
bază un calendar cu evenimente, între 
ele, aflându-se, mai nou, o lansare de 
carte, e vorba de o poetă: Elena Chi-
țescu Lămureanu, autoarea unor cărți 
primite cu simpatie și cu căldură de 
tinerii din Murfatlar, însetați de cultu-
ră după ce au fost nevoiți să rămână 
departe de prieteni în aceste vremuri 
când pandemia ne face să fim prudenți 
și temători.

Ionela SAUCIUC

Vă semnalăm o carte 
ELEGII DUINEZE  

La Editura Ideea Europeană, 
în colecția POESIS a apărut 
Elegii Duineze, carte semnată 
de Rainer Maria Rilke, poet că-
ruia prietenii i-au oferit, ca recu-
noștință turnul Castelului Muzot, 
loc pe care îl va fi părăsit numai 
pentru scurte călătorii la Paris. 
Autorul traducerii, Nicolae Bre-
ban, face o confesiune pe prima 
copertă, precizând: „Sunt fericit 
că limba română a strămoșilor 
mei și a marilor poeți români a 
primit și a putut cuprinde arta 
poetului austriac, ce se clatină 
și cuvântă într-un aer de o ten-
siune insuportabilă, între Pindar 

și Holderlin, un moment de vârf 
inegalabil, cu siguranță al crea-
ției europene.” 

Cartea a văzut lumina tiparu-
lui în urmă cu câteva zile sub si-
gla „100 capodopere”. Și pentru 
că este loc pentru detalii ne gră-
bim să le inserăm: Elegii Duine-
ze au fost începute în 1912, în 
castelul Duino și, după o lungă 
întrerupere, ele au fost înche-
iate în 1922, la Muzot, acolo 
unde, cum spuneam, poetul a 
locuit într-o vreme. 

Se apropie vara și îndrăgos-
tiții sunt ispitiți să asculte sus-
pinul florilor și al amintirilor. Lor 
și celor îndrăgostiți de poezie le 
supunem atenției versurile unui 
poet care a scris cu măiestrie și 
talent adevărate capodopere: 
„Dacă ți este dor totuși, cântă-i 
pe îndrăgostiți; și sentimentul 
lor faimos, încă multă vreme 
nemuritor.” Cartea are și un CD 

cu poezii în lectura lui Nicolae 
Breban și a poetei Aura Cristi, 
apariția acestui volum este un 
eveniment. 

Apariția acestei cărți de poe-
zie, este o mângâiere în vremuri 
de pandemie, este o bucurie 
pentru sufletele noastre atât de 

încercate 
în ultima 
vreme. 

NICOLAE BREBAN
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 Universitatea Maritimă Constanța
       ●  Educație, competențe și noi parteneriate

  „ÎNVAȚĂ DE LA CEI MAI BUNI!”

Universitatea Maritimă din Constanța, în calita-
te 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). Proiectul are o 
valoare totală de 4,467,929.64 lei (valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FSE: 3,741,718.34) și este finanțat 
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 
Axa prioritară 6: Educație și competențe; Prioritatea 
de investiții 10.iv, Obiectiv specific 6.13: Creșterea 
numărului absolvenților de învățământ terțiar universi-
tar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă 
urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/ 
inovare la un potențial loc de munca, cu accent pe sec-
toarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului este creșterea ra-
tei de participare a studenților la programe dezvoltate 
pentru a facilita inserția pe piața muncii a absolvenți-
lor de studii terțiare, să contribuie la dezvoltarea unei 
oferte educațională optimizată 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 învăță-
mânt universitar și sectorul privat, inclusiv în vederea 
organizării de stagii de practică.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Facilitarea și îmbunătățirea accesului pe piața 

muncii a 330 de studenți, prin oferirea de servicii de 
consiliere și orientare profesională personalizată fiecă-
rui student din grupul ținta.

- Consolidarea cunoștințelor profesionale și dez-
voltarea competențelor și aptitudinilor practice pentru 
330 de studenți prin participarea la activități practice în 
cadrul întreprinderilor partenere.

-  Susținerea integrării facile a absolvenților de stu-
dii terțiare pe piața muncii (în special în sectoarele eco-
nomice cu potențial competitive identificate în SNC, 
precum și SNCDI) prin parteneriate nou înființate/
dezvoltate între instituții de învățământ superior, sec-

 Universitatea Ovidius Constanța
             Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

Facultatea de Inginerie Me-
canică, Industrială și Maritimă 
(FIMIM) a Universității Ovidius 
din Constanța (UOC), a organi-
zat cea de-a X-a ediție a Confe-
rinţei naționale a studenţilor şi 
elevilor în domeniul ştiinţelor 
inginereşti TEHNONAV JUNI-
OR, informează conf. univ. dr. 
ing. Lucia Violeta Melnic, deca-
nul FIMIM.

Manifestarea științifică s-a 
desfășurat în mediul online, 
pe platforma MS Teams. „TEH-
NONAV JUNIOR este o activi-
tate extracurriculară sub egi-
da Ministerului Educației, cu 
sprijinul operatorului portuar 
CHIMPEX S.A, al Inspectoratu-
lui Școlar Județean Constanța 
(ISJ) și al Asociației Inginerilor 
Dobrogeni Ovidius (AIDO) și 
reprezintă un forum pentru dez-
bateri interdisciplinare ingine-
rești la nivel teoretic și practic, 

torul privat și actori din domeniul cercetării și inovării 
și prin crearea unui sistem de informare coordonata 
în ambele sensuri între sectorul privat și unitățile de 
învățământ superior privind nevoile de instruire pen-
tru a răspunde la nevoile actuale și viitoare ale pieței 
muncii prin realizarea unei platforme online de stagii 
de practică care va acționa ca un sistem funcțional de 
realizare de stagii de practică la nivelul angajatorilor.

Grupul țintă este alcătuit din minim 330 studenți 
ai Universității Maritime din Constanța (UMC) cu do-
miciliul/rezidența în afara regiunii București-Ilfov. Din 
aceștia, minim 10% persoane 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.

Informarea și selectarea grupului țintă, dar și fur-
nizarea serviciilor implicate de proiect către aceștia, 
va ține cont de respectarea principiilor orizontale (ega-
litatea de șanse, egalitatea de gen, nediscriminarea, 
accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, schim-
bări demografice etc.) și temele secundare FSE.

La finalul proiectului, din cei 330 de studenți 
participanți în grupul țintă cel puțin: 238 de stu-
denți (72%) vor dobândi o calificare la încetarea 
calității de participant; 132 studenți (40%) își vor 
găsi un loc de muncă la încetarea calității de par-
ticipant; 37 de studenți (11%) vor urma studii/ 
cursuri de formare la încetarea calității de participant.

Principalele activități ale proiectului includ:
A.1. MANAGEMENT DE PROIECT;
A.2. RECRUTAREA, SELECȚIA ȘI MONITORI-

ZAREA GRUPULUI ȚINTĂ
În cadrul acestei activități se va organiza o com-

panie de informare a studenților din Universitatea 

prilej de cunoaştere a preocu-
părilor participanților din diferi-
te centre universitare, instituţii 
de învăţământ preuniversitar și 
din mediul economic”, preci-
zează decanul FIMIM.

Lucrările științifice au fost 
susținute în plen în cadrul sec-
țiunilor conferinței: S1 - Ingi-
nerie mecanică, S2 - Inginerie 
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industrială și management, S3 
- Inginerie navală și maritimă, 
dedicate studenților din anii III 
și IV de studii, S4 – Ingineri - 
cercetători debutanţi, dedicată 
studenților masteranzi și doc-
toranzi și S5 - Preambul ingine-
resc, dedicată studenților din 
anii I și II de studii și elevilor de 
liceu.

Maritimă din Constanța pentru expunerea obiective-
lor, oportunităților oferite și modalitățile de înscriere 
în cadrul proiectului. Campania va acționa pe mai 
multe căi de comunicare (electronic, internet, tipărit 
etc.) pentru a ajunge și a oferi acces tuturor studen-
ților interesați de participare.

În plus, se vor organiza întâlniri față-în-față cu 
studenții pentru prezentarea de informații detaliate 
despre activitățile proiectului și avantajele practicii 
oferite în cadrul proiectului pentru facilitarea inserției 
acestora pe piața forței de munca, pentru a furniza 
răspunsuri clare și directe la întrebările acestora și 
pentru a-i motiva să se înscrie în proiect.

În cadrul activităților se vor realiza procedurile de 
lucru și documentația suport necesară pentru reali-
zarea stagiilor de practică și pentru identificarea și 
selecția partenerilor de practică. Ulterior se va reali-

za selecția și elaborarea convențiilor cu partenerii de 
practică. Se va demara derularea propriu-zisă a sta-
giilor de practică. Stagiile de practică desfășurate vor 
contribui la: familiarizarea studenților cu activitățile 
specifice desfășurate în mediul de afaceri, contact cu 
procesele economice specifice mediului real de afa-
ceri, perfecționarea limbajului de afaceri, obținerea 
de cunoștințe si informații concrete despre funcțio-
narea mecanismelor economiei de piață, importanța 
educației în realizarea unei cariere și impactul eco-
nomiei asupra viitorului tinerilor, încurajarea spiritului 
competițional, al calității și al responsabilității, dez-
voltarea de competențe, aptitudini și atitudini nece-
sare unui angajat (creativitate, competitivitate, gân-
dire analitică, gândire critică, rezolvarea problemelor, 
luarea de decizii, asumarea responsabilităților, lucrul 
în echipă, inițiativă, adaptabilitate, perseverență, au-
to-organizare, auto-evaluare, flexibilitate etc.).

A.5. 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)

Activitățile presupun dezvoltarea unui in-
strument inovativ (platforma online stagii de 
practica) care vor avea un dublu rol:

1. soluție inovativa care va acționa ca un 
sistem funcțional de stagii de practica la un 
potențial angajator, adresate studenților din 
instituțiile de învățământ superior (ISCED 
5-7), pentru sprijinirea încheierii unor parte-
neriate sustenabile cu sectorul privat pentru 
facilitarea tranziției de la educație la un loc 
de muncă;

2. sistem de informare coordonata, în 
ambele sensuri: de la companii/sectorul pri-
vat către rețeaua instituțiilor de învățământ 
superior privind nevoile lor de instruire, 
precum si de la instituțiile de învățământ su-
perior către întreprinderi, pentru a răspunde 
nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii 
la nivel regional /local.

Principalele rezultate asumate prin acest 
proiect sunt pe scurt, următoarele:

• 330 studenți selectați pentru participa-
rea la activitățile din cadrul proiectului;

• 330 de studenți participanți la consiliere 
si orientare profesională;

• Minim 10 parteneriate de practică sem-
nate cu agenții economici;

• 330 de convenții de practică semnate;
• 330 de studenți monitorizați în stagii de 

practică la partenerii de practică selectați.

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

Rectorul UMC
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Universitatea Ovidius 
din Constanţa a primit 

acreditarea ARACIS pentru 
masteratul în limba engleză 
Cyber Security and Machine 

Learning

Facultatea de Matematică și Informatică 
(FMI) din cadrul Universității Ovidius 
din Constanţa (UOC) a primit, pe 29 
aprilie anul curent, aprobarea Consiliului 
Agenției Române de Asigurare a Calității 
în Învățământul Superior (ARACIS) 
pentru organizarea admiterii în noul an 
a specializării de masterat Securitate 
cibernetică și învățare automată (în limba 
engleză) - Cyber Security and Machine 
Learning (CSML), informează lect. univ. 
dr. Alexandru Bobe, prorector pentru 
Digitalizare, studenți și alumni.

Consiliul ARACIS a aprobat încadrarea 
noii specializări, CSML, în domeniul 

PARTENERIAT ÎNTRE UNIVERSITĂȚI
ȘI ASOCIAȚII PROFESIONALE 

MASTERAT ÎN SECURITATE CIBERNETICĂ

  ●  PROPUNERE CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA DURABILĂ

Facultatea de Științe ale Naturii 
și Științe Agricole a Universității 

Ovidius din Constanța – lider 
al unui proiect ce are ca temă 

dezvoltarea teritorială durabilă a 
zonelor umede urbane

Studenți și masteranzi ai Facultății 
de Științe ale Naturii și Științe Agricole 
(FSNSA) din Universitatea Ovidius din 
Constanța (UOC) participă, în perioada 
martie – mai 2021, la primul curs din 
cadrul proiectului ERASMUS+ WAVE: 
Water Areas Vision for Europe - Integrated 
knowledge and visions for sustainable 
water landscapes in Europe, coordonat 
de FSNSA, informează conf. univ. dr. Igor 
Sîrodoev, directorul proiectului.

Studenți și masteranzi de la specializările 
de licență Geografie și Geografia Turis-
mului și programele de master Geografie 
aplicată și evaluarea resurselor turistice 
și Conservarea biodiversității, formează 
două echipe interdisciplinare ce urmă-
resc analiza complexă și conturarea 
principalelor direcții de dezvoltare terito-
rială durabilă a lacurilor Tăbăcăriei și 
Siutghiol (sit Natura 2000).

„Activitățile desfășurate în această 
perioadă în cadrul proiectului urmăresc 
pregătirea teoretică a cursanților și 
constau într-o serie de prelegeri online ale 
profesorilor de la universitățile partenere și 
de aplicații practice în echipă ale studenților 
și masteranzilor, sub coordonarea cadrelor 
universitare implicate, derulate la nivel 
local, în cadrul orașelor: Constanța și 
București (România); Nürtingen, Freising 

acreditat Informatică, programul de studii 
fiind unul de Masterat profesional, cu 
durata de doi ani (patru semestre), cu 
școlarizare în limba engleză, în regim de 
învățământ cu frecvență şi un număr total 
de 120 de credite acordate.

„Noul masterat, CSML, din cadrul 
domeniului Informatică vizează pregătirea 
specialiştilor în două domenii importante 
ale informaticii: cel al securității informatice/ 
cibernetice şi cel al învăţării automate. Pe 
ansamblu, programul organizat de experți 
în domeniul securității cibernentice și al 
învățării automate, urmăreşte pregătirea 
specialiștilor de înalt nivel în asigurarea 
protecției sistemelor de calcul și 
informatice, protecției datelor, administrării 
rețelelor de calculatoare, dezvoltării de 
software specific şi dezvoltării sistemelor 
cu inteligenţă artificială pentru cele mai 
diverse arii de aplicaţie, utilizând cele mai 
recente tehnologii din domeniul învăţării 

și Neubrandenburg (Germania); Napoli 
(Italia); Tartu (Estonia); Bruxelles (Belgia)”, 
a declarat conf. univ. dr. Igor Sîrodoev.

Totodată, activitățile de analiză ale 
unor studii de caz reprezentate de lacuri, 
râuri sau canale și propunerile cu privire 
la dezvoltarea durabilă a acestora se 
derulează prin colaborare suplimentară cu 
reprezentanți ai autorităților și instituțiilor 
publice locale, investitorilor economici, 
comunităților și ONG-urilor locale.

Proiectul ERASMUS+ WAVE: Water 
Areas Vision for Europe - Integrated 
knowledge and visions for sustainable 
water landscapes in Europe este dedicat 
formării profesionale extracurriculare a 
studenților și masteranzilor în domeniul 
dezvoltării teritoriale durabile, din 
perspectivă interdisciplinară internațională.

Acesta este realizat, în perioada de-
cembrie 2020 - decembrie 2022, în cadrul 
parteneriatului format între şapte uni-
versități și trei asociații profesionale din 
Uniunea Europeană, ce reunesc cadre 
universitare, cercetători și specialiști din 
domeniile geografie, urbanism, arhitectură 
și peisagistică: Universitatea Ovidius din 
Constanța (lider de proiect în cadrul con-
sorțiului), Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu” (România), HSWT 
Weihenstephan-Triesdorf University 
(Germania), Nürtingen-Geislingen  
University (Germania), Universita degli 
Studi di Napoli Federico II (Italia), Estonian 
University of Life Sciences (Estonia), 
ULB Brussels - Faculty of Architecture La 
Chambre Horta (Belgia), APUR – Asociația 
Profesională a Urbaniștilor din România 

(România), LE:NOTRE Institute (Țările de 
Jos), ISOCARP Institute (Țările de Jos).

Proiectul include organizarea unui curs 
internațional interdisciplinar cu privire la 
dezvoltarea durabilă a spațiilor acvatice 
urbane și peri-urbane, iar cursul este 
sprijinit prin activități aplicative.

Pe de o parte, fiecare universitate 
participantă va crea, la nivel local, câte 
un „laborator” în care participanții la 
proiect, atât instructorii, cât și cei instruiți, 
vor interacționa cu factorii de decizie și 
locuitorii în vederea atingerii obiectivelor 
de dezvoltare durabilă ale spațiilor în care 
trăiesc.

Pe de altă parte, în cadrul proiectului, 
se vor organiza patru workshop-uri 
internaționale, în România (Constanța), 
Germania, Estonia și Italia, cu participarea 
unor echipe internaționale mixte de 
studenți, profesori și specialiști, din partea 
instituțiilor participante în proiect.

În afară de pregătirea profesională 
suplimentară, din perspectivă 
interdisciplinară internațională, proiectul 
le oferă studenților și masteranzilor 
participanți posibilitatea de a obține credite 
transferabile adiționale programelor 
universitare de studii pe care aceștia le 
urmează.

Informații suplimentare privind activitățile 
proiectului și rezultatele obținute de către 
echipele de cercetare sunt actualizate în 
cadrul paginii web oficiale: https://wave.
hfwu.de/.

Ani MERLĂ

automate”, a precizat Alexandru Bobe.
Din punct de vedere al integrării pe 

piața muncii, absolvenții acestui program 
vor dobândi calificarea „Specialist în 
proceduri și instrumente de securitate 
a sistemelor informatice”, Cod COR 
251402, iar informaţiile despre concursul 
de admitere la acest program de masterat, 
nou înființat în cadrul domeniului 
Informatică, vor fi disponibile pe site-ul 
facultății, la secțiunea admitere https://fmi.
univ-ovidius.ro/admitere/.

Adrian CRĂCIUN

Școala din comună beneficiază de o 
finanțare prin Programul Operațional 

Regional 

Pe lângă proiectele aflate în derulare 
în satul Vadu, este vorba de reabilitarea 
școlii și a căminului cultural, în comuna 
Corbu a fost demarat, în urmă cu trei luni, 
un proiect de reabilitare și modernizare a 
Școlii Gimnaziale „Vasile Alecsandri”. E un 
proiect mult așteptat de părinții copiilor, este 
un proiect care vizează lucrări majore, după 
cum remarcă Vasile Lumânare, primarul 
comunei. 

Investiția va beneficia de un buget 
„frumușel”, ca să îl cităm pe primar, el 
fiind finanțat prin Programul Operațional 
Regional, Axa 10. Bugetul proiectului este 
de 4.415.863,69 lei. Cu acești bani se vor 
executa lucrări de reabilitare și modernizare, 
dar și dotări care să sprijine procesul 
instructiv - educativ. Școala va beneficia de 
echipamente performante și de piese de 
mobilier utile elevilor și cadrelor didactice 
pentru a înregistra un nou progres în ceea 
ce privește calitatea educației; unitatea 
de învățământ va avea săli de clasă și 
laboratoare cu dotări de ultimă oră, încă 
un argument că învățarea continuă sprijină 
creativitatea elevilor; cadrele didactice și 
elevii vor avea la dispoziție 35 de calculatoare, 
trei laptopuri, un videoproiector, 30 de tablete 
pentru laboratorul de informatică. Pe lista cu 
achiziții se mai află șase table interactive, 
dar și alte instrumente specifice unei unități 
de învățământ. Putem scrie fără ezitări că 
la primăria comunei Corbu întâlnim o nouă 
atitudine, una dinamică însoțită de măsuri 
care nu fac altceva decât să demonstreze 
că primarul și consilierii locali se implică și 
sprijină strădania cadrelor didactice. 

Tot la Corbu au început, de curând, 
lucrările de reabilitare și modernizare 
a Grădiniței nr. 2, după cum declară 
reprezentanții primăriei. Grădinița va fi 
reabilitată și dotată cu mobilier nou și cu două 
videoproiectoare, dar și cu alte materiale 
didactice. Încă un detaliu din acest proiect: 
aici se va amenaja un loc de joacă pentru 
copii, unul care va da farmec și culoare 
copilăriei și îi va face fericiți pe prichindeii 
care așteaptă să se bucure de vacanță. 

Ionela SAUCIUC

 ● CORBU
PROIECTE CARE 

DEZVĂLUIE O 
NOUĂ ATITUDINE
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  Planul Național de Redresare și Reziliență
STIMULEAZĂ REFORMELE, CERCETAREA ȘI PERFORMANȚA 

Fermierii sunt optimiști și întreprin-
zători cu gândul la Planul Național de 
Redresare și Reziliență. În același timp 
sunt și neliniștiți în așteptarea ritmului 
în care vor fi nevoiți să implementeze 
un val de reforme, reforme impuse de 
Planul Național de Redresare și Rezi-
liență, un plan care sprijină, după cum 
remarca Iulia Bruchental, directorul Di-
recției Agricole a județului Constanța, 
performanța în agricultură. E un plan 

care stimulează cercetarea și inova-
rea, dar și soluțiile eficiente și opera-
tive, venind în întâmpinarea fermierilor 
cu oportunități și provocări, dar și cu 
multe întrebări privind prioritățile din 
câmp și din zootehnie, acolo unde spe-
cialiștii cu experiență demonstrează că 
spiritul gospodăresc poate fi promovat 
cu ajutorul proiectelor. 

Planul Național de Redresare și 
Reziliență îi încurajează pe fermieri 
să declanșeze un val de reforme și 
să aplice tehnologii de ultimă oră, să 
scrie proiecte pentru a atrage finanțări 
care să sprijine dezvoltarea agricultu-
rii, precizează ministrul Adrian Oros. 
Una dintre prioritățile acestui plan este 
înverzirea, precizează ministrul agri-
culturii. Există un plan și el vizează în-
deosebi zonele din sudul țării, între ele 
aflându-se și Dobrogea, o zonă unde 
seceta face ravagii trei din cele patru 
anotimpuri. Deșertificarea a avansat în 
ultimii ani, amenințând atât culturile de 
câmp, cât și fermele de legume, ceea 
ce explică slaba aprovizionare a piețe-
lor cu legume timpurii. Planul Național 
de Redresare și Reziliență va veni în 
ajutorul fermierilor. 

O altă prioritate de pe agenda lor 
este performanța fermei. Comisia Eu-
ropeană a dat un semnal propunând 
un nou model, este vorba de o nouă 
atitudine care să aibă la bază reforme-
le, cercetarea și digitalizarea. Digitali-
zarea îl ajută pe fermier să ia decizii (în 
timp real!), îl sprijină în privința comu-
nicării și îl ajută, cum spuneam, să fie 
competitiv și să aibă profitul mult aș-

O informație care ar trebui să nu 
le scape fermierilor: până în 2030 
un sfert din suprafața agricolă din 
UE va avea regim BIO. E un semnal 
care trebuie privit cu atenția cuvenită, 
ceea ce înseamnă că fermierii vor 
fi nevoiți să stea cu ochii pe piață. O 
agricultură ecologică nu se face cât ai 
bătea din palme. Planul de Redresare 
și Reziliență vine cu câteva oportunități 
pentru agricultura în regim BIO. Și aici 
nu discutăm doar despre culturile din 
câmp, din sere și solarii, ci și de sectorul 

Invitat să pună la dispoziția 
fermierilor detalii despre Planul Național 
de Redresare și Reziliență, Adrian 
Oros, ministrul agriculturii, a insistat 
asupra câtorva informații de ultimă oră 
precizând că fermierii din zootehnie vor 
primi ajutor în funcție de cantitățile de 
lapte produse și valorificate; ajutoare 
vor primi și fermierii care se îngrijesc 
de mediu și vor înființa perdele de 
protecție; infrastructura din irigații 
se va îmbunătăți și se vor aplica noi 
programe pentru reabilitarea pajiștilor; 
sprijin va avea și învățământul 
profesional și tehnic; liceele care 
pregătesc specialiștii și meseriașii 
care vor lucra în agricultură 
vor beneficia de o bază 
materială consolidată, vor 
beneficia de noi dotări 
pentru laboratoarele și 
loturile demonstrative, acolo 
unde tinerii se vor instrui, 
având la îndemână mașini 
și utilaje de ultimă generație 

Pagină realizată de 
Iulian TALIANU

teptat când vine 
vorba de proce-
sarea materiilor 
prime. 

Fermierii care 
vor primi sprijin 
pentru legume-
le cultivate în 
spații protejate 
vor avea, și ei, 
beneficii în acest 
an; beneficii vor 
avea și crescă-
torii de bovine, la 
fel și cultivatorii de plante aromatice. Și 
unii, și alții vor avea la dispoziție un pa-
chet de măsuri care îi ajută pe fermierii 
cu inițiativă, pe cei care își propun să 
aibă ca prioritate performanța în agri-
cultură. 

Planul de Redresare și Reziliență 
vizează mai puțin irigațiile și mai mult 
desecările. În privința sistemelor de 
irigații sunt, din păcate, unele semne 
de întrebare, în vreme ce desecările se 
află pe o listă cu priorități. Agricultura, 
nu este o noutate, are nevoie de inves-
tiții, dar și de investitori. 

Ministrul agriculturii Adrian Oros 
avertizează: „Este foarte important 

cum facem gestionarea apei, trebuie 
să avem în atenție resursele de apă 
din sol. Trebuie să gestionăm respon-
sabil apa.” 

Asupra acestui subiect vom reveni. 
În ultima vreme publicația „CRONICA 
METROPOLITANĂ” a prezentat grafi-
cul în lucrările care se fac în sistemele 
de irigații din Dobrogea. Vom continua 
să prezentăm și de acum încolo preci-
zări și informații de la ANIF Constanța, 
încercând să venim în sprijinul fermi-
erilor, fermieri care au nevoie de con-
sultanță, de sfaturile specialiștilor și de 
informații care să-i ajute să ia decizii și 
să evite riscurile. 

OPORTUNITĂȚI PENTRU 
AGRICULTURA ÎN REGIM BIO

  ● O PRIORITATE: 
              STAȚIILE DE BIOGAZ 

zootehnic. Intențiile, le cunoaștem, 
sunt bune, unii chiar au argumente să 
fie optimiști. Sunt destule semne că 
fermierii știu ce au de făcut, unii au și 
izbutit, ieșind în lume, cucerind piețe 
care le-au adus profit, numai că Planul 
Național de Redresare și Reziliență 
e un proiect mai complex, un proiect 
care presupune valorificarea bunelor 
practici, presupune un efort continuu, 
proiecte dinamice care să înlăture 
rutina și să promoveze cercetarea și 
inovarea, adică performanța.

pentru a se adapta cerințelor tot mai 
exigente de pe piața muncii, o piață în 
continuă mișcare și evoluție. 

Ministrul agriculturii îi îndeamnă 
pe fermieri să continue amenajarea 
platformelor pentru gunoiul de grajd, 
investiții care vor fi de un real folos 
pentru dezvoltarea fermelor, a precizat 
Adrian Oros, cu gândul că stațiile de 
biogaz vor deveni un punct de sprijin 
pentru cooperativele care își propun 
să câștige experiență și să facă 
performanță în agricultură. 
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Primarul municipiului Constanța, 
domnul Vergil Chițac, a semnat contractul 
de execuție a lucrărilor aferente proiectului 
„Acces și mobilitate pietonală în zona 
centrală a municipiului Constanța”.

Vergil Chițac, primarul municipiului 
Constanța: „Prin semnarea acestui 
contract am reușit să materializăm un 
proiect de mult anunțat care stagna la 
stadiu de promisiune. În curând, odată 
cu începerea lucrărilor, acest proiect 
va căpăta formă, iar oamenii vor putea 
vedea cum revine la viață vechea 
arteră comercială a Constanței, care a 
decăzut în ultimii 20 de ani din cauza 
deciziilor greșite luate de administrațiile 
anterioare.”

Proiectul de îmbunătățire a 
mobilității urbane durabile prevede 
reabilitarea și extinderea zonei pietonale 
multifuncționale de pe strada Ștefan cel 
Mare (15.780 mp), precum și reabilitarea 

Se modifică traficul rutier din stațiunea Mamaia
• În sezonul estival viteza maximă 

în Mamaia va fi 60 km/h

Strada Ștefan cel Mare se va transforma într-o 
esplanadă modernă

   GRĂDINA SENIORILOR 
             ARE CULOARE

Măsurile vor intra în vigoare având în 
vedere debutul sezonului estival și creș-
terea numărului de turiști care vor tranzi-
ta stațiunea Mamaia.

Traficul la intersecția B-dul. Aurel Vla-
icu cu B-dul. Mamaia va fi redirijat, după 
cum urmează:

- din direcția Pescărie spre Năvodari: 
strict înainte pe 3 benzi de circulație 
(banda nr. 1 cu prioritate iar benzile nr. 2 
și 3 fără prioritate). Se anulează posibili-
tatea de a efectua virajul la stânga către 
b-dul. Aurel Vlaicu;

- din direcția Năvodari spre Constan-
ța: toate cele 3 benzi vor efectua viraj la 
dreapta spre b-dul. Aurel Vlaicu. Se anu-
lează posibilitatea de a vira la stânga de 
pe banda 3 spre zona Pescărie;

- din direcția b-dul. Aurel Vlaicu spre 
Năvodari: înainte pe cele două benzi de 
circulație, cu prioritate față de autovehi-
culele care se deplasează dinspre Pes-
cărie spre Năvodari;

Curtea Căminului pentru persoane 
vârstnice a fost înfrumusețată astăzi de 
bunicii instituționalizați în cadrul proiectului 
social „O floare pentru fiecare bunic” inițiat 
de Primăria Constanța prin Direcția Gene-
rală de Asistență Socială Constanța.

La acțiune a luat parte și viceprimarul 
Constanței, Ionuț Rusu, care, împreună 

trotuarelor străzilor 
adiacente (30.066 mp) și 
crearea de zone cu spațiu 
partajat (3.029 mp).

Potrivit proiectului, 
esplanada de pe strada 
Ștefan cel Mare va fi 
îmbogățită cu peste 
5.000 mp de spațiu 
verde. Se vor amplasa 
fântâni arteziene și se va 
amenaja mobilier urban 
inteligent prevăzut cu 
bănci, spații de ședere, 
rasteluri de biciclete și 
cișmele, se vor monta 

sisteme de informare cu mesaje variabile 
și va fi instalat un sistem de supraveghere 
video.

Lucrările includ modernizarea rețelei 
de iluminat public și reabilitarea pasajului 
pietonal. Infrastructura de semnalizare 
rutieră din zona centrală a orașului va 
fi adaptată la nevoile persoanelor cu 
dizabilități și cu mobilitate redusă.

Pe zona adiacentă, reprezentând 
bulevardul Ferdinand și strada Mircea cel 
Bătrân, se vor reabilita traseele pietonale 
și vor fi introduse benzi unice de transport 
public (2,817 km) și piste pentru biciclete 
(5,304 km). Zona va beneficia de iluminat 
public pentru carosabil, trotuare, piste de 

biciclete și iluminat smart pentru trecerile 
de pietoni iar stațiile de autobuz vor fi 
modernizate.

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 trotuarele și va fi 
modernizat iluminatul public.

Obiectivul general al proiectului este 
reprezentat de promovarea mobilității 
urbane durabile prin regenerarea 
urbană a zonei centrale printr-o serie 
de măsuri care să conducă la creșterea 
accesibilității și mobilității pietonale din 
această zonă a municipiului. Prin acest 
proiect se urmărește creșterea cotei 
modale a deplasărilor pietonale și cu 
bicicleta și se încurajează utilizarea 
mijloacelor de transport în comun. Durata 
de execuție a lucrărilor este de 18 luni.

Proiectul „Acces și mobilitate 
pietonală în zona centrală a municipiului 
Constanța”, Cod SMIS 129226 are 
o valoare totală de 89.854.757,70 
lei, toate cheltuielile fiind eligibile 
în proporție de 100%. Contribuția 
financiară a Municipiului Constanța este 
1.797.095,20 lei. 

Proiectul este finanțat prin Regio - 
Programul Operațional Regional 2014 
- 2020, Axa prioritară 4: “Sprijinirea 
Dezvoltării Urbane Durabile“.

Ani MERLĂ

- din direcția b-dul. Aurel Vlaicu spre Pes-
cărie: posibilitatea efectuării virajului la dreapta 
pe două benzi de circulație.

Pe întreaga perioadă a sezonului estival, 
viteza maximă admisă în stațiunea Mamaia 
rămâne 60 km/oră.

Participanţii la trafic sunt rugați să respecte 
regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor 
de semnalizare rutieră și să nu afecteze fluen-
ţa şi siguranţa circulaţiei.

Ioniță IACOB

cu bunicii și angajații DGAS, a plantat flori, 
arbuști și copaci înfrumusețând în acest fel 
curtea Căminului în care își petrec mare 
parte din timp vârstnicii instituționalizați. 
Grădina a prins culoare, seniorii au interac-
ționat, au făcut puțină mișcare și, totodată, 
au luat parte la o activitate care le-a făcut 
plăcere și le-a arătat că sunt parte din co-

munitate. Sentimentul de 
satisfacție a fost vizibil pe 
chipurile bunicilor pentru 
că au reușit să realizeze 
ceva vizibil și care poate fi 
utilizat.

Studiile au demonstrat 
că persoanele care lucrea-
ză în grădină, cu plantele 
sunt mai puţin predispuse la 
depresii şi au o stare de să-
nătate fizică şi psihică mai 
bună, sunt mai fericiţi şi mai 
plini de speranţă.

Irina OANCEA
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S-a încheiat Festivalul On-line CREATIV 
EFORIE 2021 # CREȘTE FRUMOS, o inițiativă 
a sopranei Georgiana Costea, un proiect realizat 
cu sprijinul primăriei din orașul Eforie. După 
succesul primei ediții, numărul protagoniștilor a 

crescut, ajungând la peste 100 de participanți la 
cele trei secțiuni: muzică, desen și poezie. Cu 

 ● EFORIE
    UN FESTIVAL INSOLIT REZERVAT COPIILOR 

acest prilej, organizatorii festivalului au organizat 
și o expoziție cu desenele premiate.

Festivalul de la Eforie a evidențiat potențialul 
și talentul copiilor, dovedind încă o dată că există 
un larg interes în rândul elevilor pentru muzică, 
poezie și desen. Spațiul tipografic nu ne îngăduie 
să publicăm listele cu câștigătorii celor trei 
secțiuni, fiecare secțiune având un număr mare 
de premianți; vom face un scurt bilanț într-un 
alt număr al Cronicii Metropolitane. Câștigătorii 
merită toată atenția. Câștigători au fost toți 
participanții. Juriul festivalului a avut de unde să 
aleagă, un juriu avizat alcătuit din profesioniști cu 
o frumoasă carte de vizită: Natalia Gribinic, artistă 
cu o bogată activitate, premiată de Asociația 
I.C.Brătianu, Georgiana Costea, soprană care 
a urcat pe marile scene ale lumii, profesoară de 
pian la Centrul Județean pentru Cultură „Teodor 
Burada” Constanța, Elena Plătică, solistă în 
Ansamblul Folcloric „Izvoare Dobrogene”, Cristina 
Uruc, „doctor în muzică cu calificativul excelent”, 
Anca Apostolache și Georgian Apostolache, 
care au jurizat lucrările de pictură, Raluca 

Mândiță, cunoscută pentru proiectele ei artistice, 
Antoanela Tode, Dan Cojocaru, Ana Maria Ștefan 
și Iulian Talianu.

Despre organizatori numai cuvinte de laudă, 
cu o mențiune pentru soprana Georgiana Costea, 
care a dovedit și reale calități de manager.

Ionela SAUCIUC

● EVENIMENT
40 DE ANI DE LA 

PRIMUL ZBOR 
AL UNUI ROMÂN 

ÎN SPAȚIUL 
COSMIC

Academia Română, prin Secția de Științe 
Tehnice, în parteneriat cu Institutul Național 
pentru Studiul Totalitarismului și Centrul de 
Studii Ruse și Sovietice „Florin Constanti-
niu“, a organizat sesiunea științifică „Zbor 
printre aștri“, cu ocazia împlinirii a 40 de ani 
de la primul zbor al unui român în spațiul 
cosmic și a 60 de ani de la primul zbor al 
omului în Cosmos. Evenimentul s-a desfă-

șurat în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“ 
al Bibliotecii Academiei Române. Invitat 
special: dr. ing. cosmonaut Dumitru - Dorin  
Prunariu, membru de onoare al  
Academiei Române.

Au luat cuvântul: dr. Marius-Ioan Piso, 
președintele Agenției Spațiale Române, 
E.S. Valeri Ivanovici Kuzmin, Ambasador 
Extraordinar și Plenipotențiar al Federației 
Ruse în România, dr. Nae Cătălin, director 
general al Institutului Național de Cerceta-
re-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli“, 
dr. Ion Sorin Zgură, director general al Insti-
tutului de Științe Spațiale, Cristian Român, 
senior editor al revistei „Știință și Tehnică“. 
Sesiunea științifică a fost moderată de dr. 
Ana-Maria Cătănuș, cercetător la Institutul 
Național pentru Studiul Totalitarismului al 
Academiei Române.

În foaierul amfiteatrului a fost vernisată o 
expoziție fotodocumentară pusă la dispozi-
ție de Ambasada Federației Ruse la Bucu-
rești, care va oferi imagini inedite și date re-
feritoare la cele două performanțe științifice.

Cosmonautul Dumitru-Dorin Prunariu a 
realizat, în perioada 14-22 mai 1981, primul 
zbor în spaţiul cosmic al unui român. Misi-
unea spaţială s-a desfăşurat la bordul navei 
cosmice sovietice Soiuz 40 şi al complexu-
lui orbital de cercetare ştiinţifică Soiuz-Sa-
liut 6. Alături de colegul său de echipaj, 
cosmonautul Leonid Popov, a efectuat o 
serie de cercetări ştiinţifice, tehnologice, 
biomedicale, astrofizice şi psihologice. În 
anul 2011, Academia Română l-a ales pe 
Dumitru-Dorin Prunariu membru de onoare, 
drept recunoaştere a extraordinarei sale 
performanţe ştiinţifice.

Ioniță IACOB

Soprana Georgiana Costea și Primăria Eforie au organizat ediția a II-a a 
Festivalului On-line “Creativ Eforie 2021 # Crește Frumos”, de Ziua Copilului

Persoanele născute în zodia Gemeni au o minte ascutiță și o inteligență 
sclipitoare. 

Activi, mobili și sociabili, nativii gemeni sunt versatili și se adaptează ușor 
oricărei situații.

Firi analitice, cărora le place să disece, să experimenteze și să găsească 
soluții. 

Gemenii au simțul umorului, iubesc libertatea, călătoriile şi cu un pronunțat 
spirit ludic, sunt supranumiți adolescenții zodiacului.

ZODIA GEMENI  21 MAI – 21 IUNIE

 ZODIILE  ȘI  SĂRBĂTORIȚII  LUNII 

CRISTIAN-MARICEL CÎRJALIU   
PRIMARUL COMUNEI AGIGEA

Primăria Constanța simplifică modalitatea 
obținerii unui loc de parcare rezidențial/
riveran. Este funcțională pentru depunerea/
actualizarea cererilor platforma: https://parcari.
primaria-constanta.ro/ și depuneți cererea 
pentru rezervarea unui loc de parcare disponibil 
în apropierea locuinței dumneavoastră:

Există 3 categorii:
1. persoane care solicită pentru prima dată 

un loc de parcare;
2. persoane care au o cerere depusă și nu 

au beneficiat de un loc de parcare accesează 
platforma pentru actualizarea datelor;

3. persoane care au autorizație pentru un loc 
de parcare mai veche de 5 ani și începând cu 
anul 2021 doresc un loc de parcare.

De asemenea, dacă întâmpinați orice fel de 
problemă, puteți beneficia și de suport online 
pe platformă. Totodată puteți obține suport și 
informații și la numărul de telefon 0241.488.179

● Se elimină birocrația

   PENTRU OBȚINEREA  UNUI LOC DE PARCARE
Pentru obținerea unui loc de parcare 

nu trebuie să figurați cu sume restante în 
evidențele fiscale. Serviciul Public de Impozite 
și Taxe va pune la dispoziție departamentului 
de specialitate informațiile cu privire la situația 
fiscală a solicitanților. Nu mai este necesar să 
vă prezentați la ghișeele SPIT pentru obținerea 
adeverinței, acest lucru va fi verificat de 
inspectorii desemnați în acest sens.

Iacob IONIȚĂ


