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  ● Rectorul Universității OVIDIUS, conf. univ.dr. Dan Marcel Iliescu: 

„UNIVERSITATEA CONSTRUIEȘTE
UN NOU CENTRU DE SIMULARE ÎN MEDICINĂ”

 Cu sprijinul Consiliului Județean Constanța se face
PROMOVAREA ANTREPRENORIATULUI ÎN CETATEA TOMIS

detalii în pag. 7

detalii în pag. 8

● După vremea 
 de vrut, de ales 
 și de acționat, 
 a venit

continuarea în pag. 5

continuarea în pag. 7
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VREMEA 
DE CITIT

 Construcţia noului centru de 
simulare în medicină cu suprafa-
ţa de 4284.80 mp, al Universității 
Ovidius din Constanţa (UOC) 
edificat prin supraetajarea clădirii 
facultăţilor de Medicină, Medi-
cină Dentară, Farmacie şi Ştiinţe 
ale Naturii şi Ştiințe Agricole, va 
fi finalizată până la sfârşitul verii 
şi urmează organizarea licitațiilor 
pentru dotări şi echipamente, a 
anunţat rectorul instituţiei de în-
văţământ superior, conf. univ. dr. 
Dan Marcel Iliescu.

Potrivit sursei citate, noua in-
vestiţie, în valoare de 20.660.511 
de lei cu TVA, este finanțată prin 

Muzeul de Istorie Națională și 
Arheologie Constanța, dotat cu 
echipamentele și instrumentele 
necesare arheologiei subacva-
tice, prin proiectul “Patrimoniul 
Cultural Comun – Sursă pentru 
Dezvoltarea Antreprenoriatului 
în Bazinul Mării Negre – TREA-
SURE”

Consiliul Judeţean Constanţa 
în calitate de Lider de parteneriat, 
împreună cu Asociaţia Bulgară 
pentru Transferul Tehnologiei şi Inova-
ţiei din Bulgaria, Autoritatea Guverna-
mentală a Districtului Enez din Turcia 
şi Consiliul Raional Ungheni din Repu-
blica Moldova, în calitate de benefici-
ari, au semnat contractul de finanţare 
aferent proiectului „Patrimoniul Cultu-
ral Comun – Sursă pentru Dezvoltarea 
Antreprenoriatului în Bazinul Mării Ne-
gre – TREASURE”.

Cu ocazia finalizării proiectului, 
președintele Consiliului Județean 
Constanța, Mihai Lupu, împreună cu 
vicepreședintele CJC, Petre Enciu, di-
rectorul MINAC, Aurel Mototolea și di-
rectorul Direcției Generale de Proiecte 
a CJC, Elena Georgescu, au participat 
la conferința de presă organizată la 
Muzeul de Istorie și Arheologie Națio-
nală din Constanța.

Programul Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 10: 
„Îmbunătăţirea infrastructurii 
educaţionale”, Prioritate de inves-
tiţii 10.1: „Investiţiile în educaţie, 
şi formare, inclusiv în formare 
profesională, pentru dobândirea 
de competenţe şi învăţare pe tot 

parcursul vieţii prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educaţie şi 
formare”.

Lucrările de investiții sunt reali-
zate în cadrul proiectului cu titlul 
„Modificarea, extinderea şi echi-
parea infrastructurii educaţionale 
(corp B) - C6 din planul cadastral 
al UOC” şi vizează creşterea 
calității ofertei educaţionale 
în domenii medicale (Facul-
tatea de Medicină, Faculta-
tea de Medicină Dentară, 
Facultatea de Farmacie).

„Cu această investiţie vom 
creşte nivelul de calitate şi 
funcţionalitate al bazei di-

dactice, iar noile spaţii educaţio-
nale, şi ne referim aici la 18 săli de 
curs, dintre care două amfiteatre, 
şi 16 săli de simulare, unde pot 
studia simultan minimum 500 de 
studenți, vor permite facultăţilor 

Proiectul este finanţat din fonduri 
europene prin Programul Transfron-
talier Operaţional Comun Bazinul Mă-
rii Negre 2014-2020 și are o valoare 
totală de 939.544,00 euro, din care, 
Consiliului Județean Constanța, ca Li-
der de parteneriat, îi revine o valoare 
a proiectului de 341.094,00 euro, cu o 
cofinanțare de 27.287.52 euro. Durata 
proiectului este de 34 luni, respectiv 
17.09.2018 – 17.07.2021 și are o peri-
oadă de sustenabilitate de 5 ani. 

Programul de finanțare are ca priori-
tate promovarea în comun a afacerilor 
şi antreprenoriatului în sectoarele de 
turism şi cultură, în regiunile partenere 
din Bazinul Mării Negre și urmărește, 
totodată, îmbunătăţirea nivelului de 
trai al oamenilor dinregiunile Bazinului 
Mării Negre, prin creştere sustenabilă 

şi protecţia în comun a mediului. 
Prin implementarea acestuia, s-a 
urmărit dezvoltarea activităţilor 
specifice, precum crearea şi dota-
rea cu echipamente de cercetare 
şi expunere muzeală a patrimo-
niului cultural şi natural, submers 
şi clasic astfel încât, la finalizarea 
proiectului, partenerii să benefici-
eze de echipamente promovate 
într-o manieră modernă. 

“Iată că am ajuns la finalul unui 
proiect de succes, care a parcurs o 
etapă destul de îndelungată. De la bun 
început am apreciat că e de bun augur
achiziția acestor echipamente care vor 
contribui, cu siguranță, la dezvoltarea 
cercetării arheologice și punerea în 
valoare a edificiilor. Suntem alături de 
domnul director al MINAC, pentru că 
are enorm de multe lucruri de făcut, de 
la cercetare arheologică până la pune-
rea în valoare a patrimoniului cultural 
al județului Constanța. Însă, aceste 
proiecte trebuie continuate într-o logi-
că, și poate cel mai important lucru, să 
întrunească condițiile științifice. După 
cum bine știți, întâmpinăm foarte mul-
te probleme la proiectele în derulare, 
care astăzi nu îndeplinesc cerințele ști-
ințifice care se impun, pentru a putea fi 



Pag 2	 ● administraţie
iulie

2021

Biblioteca Academiei Române a organi-
zat simpozionul „Ion C. Brătianu – 200 de 
ani de la naștere“. 

Au luat cuvântul acad. Ioan-Aurel Pop, 
președintele Academiei Române, Ludovic 
Orban, președintele Camerei Deputaților, 
dr. Narcis Dorin Ion, directorul Muzeului 
Național Peleș, prof. ing. Nicolae Noica, 
membru de onoare al Academiei Române 
și director general al Bibliotecii Academiei 
Române.

Simpozionul a fost urmat de vernisarea 
expoziției cu același nume, organizată în 
sala „Theodor Pallady“ de Cabinetul de 
Manuscrise, Carte Rară și de Cabinetul 
de Stampe, Fotografie, Hărți, fiind expuse 
colecții de documente și fotografii din patri-
moniul Bibliotecii Academiei Române.

Organizat cu prilejul împlinirii a 200 de 
ani de la nașterea lui Ion C. Brătianu, eve-
nimentul aduce un omagiu unuia dintre 
cei mai importanți oameni de stat români, 
membru de onoare al Academiei Române, 

și dorește să pună în evidență puterni-
ca vocație a patriotismului politic care i-a 
marcat destinul. Născut la 2 iunie 1821, la 
Pitești, Ion C. Brătianu s-a format în atmo-
sfera revoluționară a Parisului de la mijlocul 
secolului al XIX-lea, care i-a furnizat atât 
entuziasmul, cât și cunoștințele diplomatice 
și politice necesare unei viitoare construcții 
naționale. Fondator al Partidului Național 
Liberal, în 1875, și primul său președinte, 
Ion C. Brătianu își leagă numele de cele 
mai importante momente din istoria statului 
român modern: negocierea și aducerea pe 
tronul Principatelor Române unite, în 1866, 
a Principelui Carol de Hohenzollern-Sigma-
ringen, câştigarea independenţei de stat la 
1877, înființarea unor instituții fundamenta-
le pentru modernizarea țării, inițierea unor 
ample proiecte liberale de emancipare 
economică și culturală. Prim-ministru timp 
de 12 ani, în repetate rânduri ministru al 
economiei, al apărării naționale sau al 
afacerilor externe, Ion C. Brătianu a avut 
priceperea politică de a identifica și pune 
în aplicare acele măsuri care să constituie 
temelia unei construcții naționale și să des-
chidă calea către actul Marii Uniri, la care o 
contribuţie decisivă urma să aibă fiului său, 
Ion I.C. Brătianu.

Expoziția a reunit documente de arhivă, 
corespondență cu oameni politici ai vremii 
sau cu familia, fotografii, diplome, medalii, 
antologii de discursuri, volume monografi-
ce și a fost însoțită de un elegant catalog 
de peste 120 de pagini. Coordonator edi-
torial și curator al expoziției: Gabriela Du-
mitrescu, șef Serviciu Manuscrise, Carte 
Rară. 

Iacob IONIȚĂ

- Am fost în satul Siminoc și am vă-
zut cum se derulează proiectul ce vi-
zează reabilitarea infrastructurii, o pri-
oritate pentru administrația locală, am 
văzut trotuarele și podețele, încă un 
semn că satul va avea cât de curând 
o altă înfățișare.

- Am finalizat în aceste zile încă un 
proiect privind reabilitarea infrastruc-
turii din Murfatlar, am pus la punct, să 
spunem așa, 26 de străzi din oraș, o 
dovadă că promisiunile din campania 
electorală au început să prindă contur. 
Vrem să dăm un mesaj pentru inves-
titori, pentru toți cei care și-au făcut 
planuri și se gândesc să scrie proiecte 
pentru a porni o afacere într-un oraș 
care se află la doi pași de Constanța. 
Și pentru că veni vorba de investitori, 
am o veste de ultimă oră: am depus 
pentru evaluare proiectul pentru gaze 
naturale. Sunt peste 3000 de gospodă-
rii interesate, dar mai sunt, să nu uit, 
agenții economici. Avem câteva vari-
ante, rămâne să vedem care dintre ele 
ne avantajează. Gazele vor fi un avan-
taj și pentru investitori.

- Locuințele ANL, un proiect în deru-
lare, n-au avut ritmul așteptat…

- Se  lucrează… E un proiect cu 24 
de apartamente. E o zonă pitorească 
a orașului, lângă stadion. Mai bine de 
50% din locuințe au fost executate. 
Avem, în schimb, un proiect avansat, e 
vorba de parcări. E un proiect ambițios: 
vrem să realizăm 2000 de locuri de par-
care, ele vor fi amenajate îndeosebi în 
zonele cu blocuri. Avem multe solicitări 
și ne propunem să fim operativi când 
vine vorba de cetățeni, știm că birocra-
ția e un obstacol și de aceea căutăm 

● CULTURA ISTORIEI
  ION C. BRĂTIANU - 

  200 DE ANI 
  DE LA NAȘTERE

● Simpozionul expoziției

● MURFATLAR
„AM REABILITAT INFRASTRUCTURA ORAȘULUI.  

ACUM AMENAJĂM LOCURI DE PARCARE.”
● interlocutor: Marian Samoilă, viceprimarul orașului

să venim cu soluții și cu fapte, nu cu 
vorbe. Privim în jur și vedem că avem 
multe de făcut în privința curățeniei din 
parcurile orașului; în ultimele două luni 
am insistat asupra unei campanii de în-
frumusețare, iar acum suntem  cu ochii 
pe zona unde se află monumentul; la 
Casa de cultură lucrările de reabilita-
re sunt avansate. E un proiect care va 
veni cu câteva 
noutăți care vor 
sprijini activi-
tățile culturale 
și spectacolele 
după o vreme 
cu atâtea re-
stricții.

Avem o pro-
blemă cu deșe-
urile și cu indife-
rența unor turiști 
care trec prin 
Rezervația Fân-
tânița. Avem 

acolo un gospodar, un om cu inițiativă 
și cu idei care ar putea ajuta dezvolta-
rea agroturismului, avem chiar un plan 
amplu de ecologizare a zonei…

- Știu că un grup de cercetători au fă-
cut câteva precizări în urma unui studiu 
privind Ansamblul rupestru de la Mur-
fatlar, ce s-a întâmplat cu propunerile 
cercetătorilor?

- Din păcate, încă mai sunt multe de 
făcut privind starea sitului. Arhitectura 
ansamblului este deosebit de intere-
santă. Este, din câte știu, unică. Numai 
că situl nu poate fi vizitat, deși ar putea 
fi un punct de atracție pentru turiști. 
Este nevoie de o investiție urgentă, tre-
buie făcută o protejare și conservare 
atentă. Mai nou, am primit promisiuni 
că vom avea sprijin de la Consiliul Ju-
dețean Constanța. Abia aștept să vină 
ziua când voi putea să le dăm vești 
bune cititorilor publicației CRONICA 
Metropolitană și turiștilor, mai cu sea-
mă că există un mare interes pentru 
acest ansamblu rupestru.

A consemnat, 
Ionela SAUCIUC
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Primăria Orașului Năvodari, în parte-
neriat cu Animal Society și Four Paws 
International, a desfășurat o campanie 
de sterilizare gratuită a animalelor de 
rasă comună din oraș, în perioada 25 
mai – 4 iunie 2021. Este a doua cam-
panie de sterilizări gratuite a animale-
lor de pe raza UAT Năvodari în ultimele 
două luni. 

”În parteneriat cu Animal Society, 
suntem pregătiți să demarăm încă o 
campanie de sterilizări gratuite a ani-
malelor de pe raza orașului Năvodari. 
La această campanie vor participa vo-
luntari și șase medici care vor steriliza 
și deparazita câinii de rasă comună de 
pe raza U.A.T. Năvodari, timp de două 
săptămâni. Consider că soluția sterili-
zării este singura viabilă pentru a stopa 
înmulțirea necontrolată a animalelor 

OPORTUNITĂȚI PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI
● Universitatea Ovidius implementează un proiect în sport prin Programul ERASMUS+

     ● NĂVODARI
PRIMĂRIA NĂVODARI ȘI ANIMAL SOCIETY,  
                                CAMPANIE DE STERILIZARE

         a animalelor de rasă comună din oraș

PROIECTE CARE 
VIZEAZĂ CREȘTEREA 
ECHITĂȚII SOCIALE
● Universitatea Ovidius din 
Constanța a atras fonduri de 
dezvoltare instituțională în 
valoare de 1.679.000 lei

Cele șase proiecte depuse de Universita-
tea Ovidius din Constanța (UOC) în competi-
ția de finanțare prin Fondul de Dezvoltare In-
stituțională-FDI 2021, destinat universităților 
de stat,cu o valoare totală de 1.965.800 lei, 
au fost declarate câștigătoare de către Con-
siliul Național pentru Finanțarea Învățămân-
tului Superior (CNFIS), informează rectorul, 
conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu.

Potrivit declarației domnului Dan Marcel 
Iliescu, valoarea finanțată de Ministerul Edu-
cației pentru proiectele de dezvoltare institu-
țională aprobate, în cele șase domenii strate-
gice, este de 1.679.000 lei, în timp ce suma 
cofinanțată de UOC este de 286.800 lei. 

Proiectele vizează creșterea echității sociale, 
în vederea incluziunii sociale și sporirea acce-
sului la învățământul superior, corelarea ofertei 
educaționale cu cererea pieței muncii, internați-
onalizarea învățământului superior, dezvoltarea 
infrastructurii de susținere a activităților didacti-
ce universitare, susținerea activităților societă-
ților antreprenoriale studențești, îmbunătățirea 
calității activității didactice, respectarea deonto-
logiei și eticii academice, precum și dezvoltarea 
capacității instituționale pentru cercetare.

Astfel, proiectele pe care UOC le va des-
fășura în următoarele opt luni sunt: Dezvol-
tarea instrumentelor de acțiune ale UOC 
pentru sporirea accesului la educație și co-
relarea ofertei educaționale cu piața muncii; 
Intensificarea și diversificarea inițiativelor de 
internaționalizare în Universitatea Ovidius 
din Constanța – educație și cercetare într-un 
mediu multicultural internațional; Bază de 
practică pentru o viață activă și sănătoasă a 
studenților din Universitatea Ovidius în con-
textul pandemiei generate de virusul SARS-
COV-2; Consolidarea și extinderea activită-
ților Societății Antreprenoriale Studențești 
Ovidius Innovation Center;  Performanță și 
calitate academică în UOC. Crearea și dez-
voltarea Platformei electronice pentru evalu-
area periodică a performanțelor profesionale 
individuale ale cadrelor didactice; Cercetare 
și Inovare Biomedicală în Universitatea Ovi-
dius din Constanța.

„Toate aceste proiecte au o substanțială 
componentă interdisciplinară, colaborativă și 
reunesc cadre didactice universitare și cer-
cetători din toate domeniile fundamentale”, 
a precizat conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu.

FDI urmărește susţinerea proiectelor de 
dezvoltare instituțională de la nivelul univer-
sităţilor de stat din România, finanțate din 
bugetul Ministerului Educației, în vederea 
creşterii capacităţii instituţionale şi îmbunătă-
ţirii calităţii sistemului naţional de învățământ 
superior.

Irina OANCEA

Universitatea Ovidius din Constanța 
(UOC), în calitate de partener, a lansat 
platforma online de prezentare a proiectului 
Sitting Darts, cod 622630-EPP-1-2020-1-
TR-SPO-SSCP, finanţat cu 47.425 de euro 
prin Programul Erasmus+, informează ec. 
drd. Răzvan-Ionuț Drugă, referent.

Conform sursei citate, proiectul Sitting 
Darts, implementat prin Programul Eras-
mus+, Acțiunea-Cheie Sport: Parteneriate 
de Colaborare, este realizat în cadrul unui 
consorţiu format din patru organizații, al 

fără stăpân și primul pas spre norma-
litate”, a declarat viceprimarul orașului 
Năvodari, Costel-Aurelian Dumitrașcu.

”Din ce în ce mai mulți reprezen-
tanți ai autorităților locale ne solicită 
sprijinul, conștientizând importanța și 
impactul sterilizării - singura metodă 
umană, eficientă și responsabilă de 
control al suprapopulației câinilor și 
pisicilor de rasă comună. Am primit 
multe mesaje din partea cetățenilor din 
Năvodari, care și-au exprimat interesul 
față de o astfel de campanie. Ne bu-
cură acest parteneriat, prin care vom 
reuși să contribuim la schimba-
rea în bine a situației actuale 
a acestor animale, cu impact 
pozitiv pe termen lung pentru 
întreaga comunitate din Năvo-
dari”, a declarat președintele 
Animal Society, Anca Tomescu.

Sterilizarea reprezintă soluția 
responsabilă, umană și sus-
tenabilă a problemei înmulțirii 
necontrolate și a suprapopula-
ției câinilor și pisicilor de rasă 
comună. 

Totodată, conform legii nr. 
258/26.09.2013, sterilizarea 
câinilor de rasă comună este 
obligatorie, iar nerespectarea 
prevederilor legale se amen-
dează cu sume cuprinse între 
5.000 și 10.000 Lei.

Primăria Orașului Năvodari își pro-
pune să continue acțiunile de sterili-
zare gratuită a câinilor și pisicilor de 
rasă comună de pe raza UAT Năvodari 
și dezvoltă în acest sens parteneriate 
cu organizații non-guvernamentale de 
profil. Toate colaborările vor avea un 
impact pozitiv pe termen lung pentru 
toți locuitorii orașului Năvodari, pre-
cum și pentru turiștii care aleg stațiu-
nea Mamaia Nord drept destinație de 
vacanță. 

Andreea PASCU

cărui lider este Turkish Bocce Bowling and 
Darts Federation (Turcia). Alături de Uni-
versitatea Ovidius din Constanța, parteneri 
instituționali în proiect sunt: Bosnian Repre-
sentative Association for Valuable Opportu-
nities (Bosnia şi Herţegovina) și Asocijacija 
Sport Za Sve Srbije (Serbia).

„Scopul acestui proiect, ce are perioadă 
de finalizare luna decembrie 2021, este de a 
ajunge la persoanele cu dizabilități, excluse 
din viața socială, ce au mai puține oportuni-
tăți și sunt private de puterea vindecătoare 

a sportului. Ne propunem, deci, să creștem 
calitatea vieții cotidiene prin oferirea unor 
activități sportive grupului țintă și am ales 
această ramură sportivă, ce poartă și denu-
mirea proiectului, deoarece nu necesită per-
formanțe fizice ridicate”, a declarat respon-
sabilul de proiect din partea UOC, prof. univ. 
dr. Carmen Ene-Voiculescu, din cadrul Fa-
cultății de Educație Fizică și Sport (FRFS).

Iacob IONIȚĂ



Pag 4 	 ● stări de spirit
iulie

2021

 SPIRITUL GOSPODĂRESC LA EL ACASĂ
     ● Condiții civilizate pentru parcarea autovehiculelor 

Spațiile urbane dintre blocuri sunt reorganizate 
constant pentru a răspunde nevoilor comunității. Pe 
strada Unirii, în dreptul blocului FZ26, va fi amenajată 
o nouă parcare rezidențială. Echipele administratorului 
drumului public au desfășurat astăzi lucrări de asfalta-
re. S-a turnat primul strat de asfalt compus din binder. 

Noi locuri de parcare sunt disponibile pentru rivera-
nii care își parcau autoturismele pe strada Dionisie cel 
Mic. Prin proiectul de reconfigurare a arealului delimi-
tat de blocurile 60 și 64, au fost amenajate 107 locuri 
de parcare, dintre care 68 au fost construite de la zero. 

Parcarea amenajată în zona blocului 60, pe locul 
unui teren viran, a beneficiat de lucrări de refacere a 
suprafețelor. Suprafața destinată parcării autovehicu-
lelor a fost asfaltată prin turnarea mixturilor asfaltice 
în două straturi și au fost aplicate marcajele rutiere.

„Constanța coffee break“ 
- un nou concept lansat  

la malul mării  -
Luna iulie continuă cu surprize pentru constănțenii și 

turiștii iubitori de mișcare, sport și petrecut timpul în aer 
liber. Primăria Constanța lansează „Constanța coffee 
break“, un proiect prin care până la 15 septembrie, sâm-
băta și duminica, între 08:00 și 23:00, bulevardul Tomis se 
va transforma într-o zonă de promenadă. În prima etapă 
ne vom putea plimba pe bulevardul Tomis între bulevar-
dul Ferdinand și strada Traian, urmând ca în a doua etapă 
zona de promenadă să se extindă până la Capitol.

Carosabilul se va transforma într-o mare terasă la care 
constănțenii și turiștii pot savura o cafea și, deopotrivă, în-
tr-un spațiu în care se pot plimba, pot merge cu role, bici-
clete, trotinete ori pot juca diferite sporturi.

Seria manifestărilor a fost deschisă de „Festival du 
Bonheur” pe 9 iulie, în Parcul Arheologic. Evenimentul a 
fost  unul special, în jur de 17 Food Trucks-uri au oferit 
constănțenilor și turiștilor ocazia de a gusta dintr-un meniu 
extrem de variat. Bucătărie mexicană, indiană, sârbească, 
burgeri și coaste, waffles-uri, înghețată și cele mai gustoa-
se prăjituri au fost o parte dintre bucatele alese pe care 
le-au încercat participanții la festival.

„Jardin Urbain par Festival du Bonheur” a fost despre o 
locație excelentă, o oază de verdeață în mijlocul orașului, 
în care s-au regăsit mâncăruri diverse, pentru toate gus-
turile.

Festivalul nu este doar unul gastronomic, constănțenii și 
turiștii s-au bucurat de o amenajare specială, spectacol de 
lumini, cu zone de relaxare, un bar ofertant și multă muzică 
bună asigurată de DJ autohtoni.

Iubitorii mașinilor clasice au regăsit la statuia Victoriei 
o expoziție de mașini de epocă și o paradă de costume, 
iar pe bulevardul Tomis sportivii constănțeni au oferit de-
monstrații de baschet și au încurajat tinerii să participe la 
activități sportive.

În plus, prin crearea acestei zone de promenadă, s-a asi-
gurat un climat de siguranță și confort la nivelul traficului 
din centrul orașului, atât pentru locuitori, cât și pentru turiștii 
care au ales ca destinație de vacanță orașul Constanța.

Ca de obicei, constănțenii sau turiștii care au dorit s-au 
imunizat, fără programare, cu vaccinul Pfizer-BioNTech, 
precum și cu vaccinul Johnson& Johnson în Parcul Arhe-
ologic.

Vă așteptăm alături de noi!
Andreea PASCU

 Universitatea Maritimă Constanța

Universitatea Maritimă din Constanța deru-
lează proiectul de cercetare cu finanțare eu-
ropeană SmartDelta, în cadrul Programului 
Operațional Competitivitate, Axa prioritară 1 - 
Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul competitivității economice și 
dezvoltării afacerilor.

În cadrul acestui proiect, echipa UMC efec-
tuează cercetări privind dezvoltarea unor 
balize plutitoare care achiziționează date re-
feritoare la factorii de mediu din Delta Dună-
rii și pe care le transmit prin radio la un nod 
de colectare. De asemenea, echipa UMC se 
ocupă de modelarea propagării undelor radio 
pentru comunicaţiile dintre balize și nodul de 
colectare a datelor, precum și de dezvoltarea 
unor antene inovatoare, adecvate condiţiilor 
de radiocomunicații specifice Deltei Dunării.

Pentru atingerea acestor obiective, Uni-
versitatea Maritimă din Constanța s-a dotat, 

CENTRUL ORAȘULUI SE 
TRANSFORMĂ ÎNTR-O OAZĂ 

DE RELAXARE

prin proiectul SmartDelta, cu 
o cameră anecoidă destinată 
caracterizării sistemelor ra-
diante în gama de frecvenţă 
200MHz – 20 GHz, care re-
produce condițiile de propa-
gare dintr-un mediu ideal, fără 
reflexii şi fără interferenţe. În 
prezent, Universitatea Mari-
timă din Constanţa este sin-
gura instituţie de învăţământ 
superior din zona de sud a 
României care are o astfel de 

dotare de vârf şi una dintre cele trei din toată 
ţara.

Prof. univ. dr. ing. Violeta CIUCUR
rectorul UMC

UN PROIECT INOVATOR ȘI DE AVANGARDĂ

În același timp, au fost asfaltate parcările situa-
te în dreptul blocurilor 62 și 64 și a fost reabilitată 
aleea de acces către blocurile 68 și 65.

De asemenea, au fost amenajate și zone des-
tinate circulației pietonilor prevăzute cu borduri 
moderne.

Lucrări de recondiționare a zonei carosabile au 
avut loc în această săptămână în parcarea de la 
Sala Sporturilor. Carosabilul a fost modernizat  prin 
turnarea a două straturi de asfalt, după ce au fost 
înlocuite bordurile care delimitează spațiul destinat 
parcării autovehiculelor. Ulterior, s-a intervenit cu 
echipamente pentru trasarea locurilor de parcare.

Adrian CRĂCIUN
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PRIMUL LOT DE ECHIPAMENTE PENTRU 
SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE

● Rectorul Universității OVIDIUS, conf. univ.dr. Dan Marcel Iliescu: 

„UNIVERSITATEA CONSTRUIEȘTE
UN NOU CENTRU DE SIMULARE ÎN MEDICINĂ”

Primăria Municipiului Constanța a 
finalizat achiziția a 4 loturi de echipa-
mente medicale în cadrul proiectului 
„Consolidarea capacității medicale a 
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 
Constanța, în contextul COVID-19”. 
Echipamentele sunt necesare pentru 
asigurarea unui tratament corespun-
zător tuturor pacienților infectați cu 
SARS-CoV-2 și pentru diminuarea 
riscului de contaminare a personalului 
din cadrul spitalului și a pacienților.

Precizăm faptul că cele 4 loturi de 
echipamente se vor livra și pune în 
funcțiune în termen de 60 de zile de la 
primirea comenzii.

Conform contractului care a fost 
semnat cu furnizorul, unitatea medi-
cală va beneficia de 20 nebulizatoare, 
dintre care 10 vor avea un sistem cu 
abur și dezinfectant pentru curăța-
rea și dezinfecția suprafețelor grele. 
Totodată, 50 de lămpi bactericide și 2 
roboți de dezinfecție vor asigura sterili-
zarea suprafețelor.

Un alt contract care urmează să fie 
semnat include echipamente care per-
mit asistarea pacienților cu deficiențe 
respiratorii.

Pentru alte 2 loturi de echipamente 
s-a încheiat procedura de achiziție, 
contractele urmând să fie semnate 
după aprobarea unei notificări cu pri-
vire la modificarea unor linii bugetare. 
Achiziția prevede: sterilizatoare, ven-
tilatoare de transport, aparate pentru 
evaluarea funcției cardiace, elevatoare 
pentru pacienți, sisteme de încălzire 

cu aer cald cu paturi de unică folosin-
ță, saltele antiescare destinate persoa-
nelor mobilizate la pat, aparate pentru 
profilaxia trombozei venoase profun-
de, paturi electrice de terapie intensi-
vă prevăzute cu monitor și ventilator, 
stații centrale de monitorizare, tărgi 
easymove pentru transferul pacienților. 
Echipamentele sunt completate de un 

aparat de dializă, un sistem intravas-
cular pentru managementul țintit al 
temperaturii, kituri pentru tratamente 
anticoagulante și cartușe adsorbante 
cu rol imunomodulator.

În acest moment, se mai află în eva-
luare tehnică 2 loturi de echipamen-
te și mobilier medical. Laboratorul 
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 
din Constanța va fi dotat cu un apa-
rat QPCR pentru detectarea SARS-
CoV-2, analizoare automate de imu-
nologie pentru testarea pacienților, 
sisteme de protecție respiratorie 
pentru personalul medical, autoclave 
pentru sterilizare, vitrine frigorifice, 
centrifuge medicale, un congelator 

medical pentru plasmă și scaune pen-
tru recoltarea sângelui.

De asemenea, procedura de achizi-
ție pentru materialele sanitare și echi-
pamentele de protecție medicală este 
în desfășurare. Până la data de 15 
august 2021, se realizează evaluarea 
tehnică a ofertelor primite.

Proiectul ”Consolidarea capacității 
medicale a Spitalului Clinic 
de Boli Infecțioase Constanța, 
în contextul COVID-19”, 
Cod SMIS: 139409 se de-
rulează prin Programul 
Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020, Axa prio-
ritară 9, Obiectivul specific 
9.1 Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare 
COVID-19.

Valoarea totală a proiec-
tului este 22.681.089,84 lei, din care 
valoarea eligibilă 22.672.404,84 lei 
(100% finanțare din Fondul European 
de Dezvoltare Regională).

Adrian CRĂCIUN

Societatea de Științe Istorice din România, în 
parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului, 
Facultatea de Istorie - Universitatea București, re-
vistele „Magazin Istoric” și „Historia”, a organizat 
prima ediție a proiectului „Patrimoniul cultural, is-
toric și natural – Zestrea comunităților locale”, un 
concurs național – care va continua anii următori 
– adresat elevilor din clasele VI-XII și profesorilor.

Tema proiectului de anul acesta a fost 
„Patrimoniului material imobil”. Scopul este im-
plicarea elevilor din învăţământul preuniversitar 
și a studenților în activitățile din viața comunită-
ților locale, dezvoltarea spiritului civic, creşterea 
gradului de conştientizare a necesităţii protejării, 
conservării și promovării patrimoniului şi valorilor 
culturale locale, constituirea unei arhive a bunuri-
lor de patrimoniu din comunitatea respectivă și a 
unei hărți de turism cultural.

Concursul va consta în realizarea de către 
echipajele care se vor înscrie a unor activităţi 
precum: identificarea bunurilor cu valoare de pa-
trimoniu material imobil, patrimoniu natural; reali-
zarea unui album foto şi a unei fişe descriptive a 
bunului respectiv. Acest portofoliu va fi transmis 
digitalizat către comisia naţională de jurizare care 
va premia cele mai bune rezultate ale cercetării, 
oferind diplome, reviste de specialitate şi cărţi. 
Având în vedere contextul generat de pandemie, 
ŞSIR şi şcolile partenere au respectat cu stricteţe 
măsurile sanitare recomandate de către autorităţi, 
iar majoritatea activităţilor au fost derulate on-line.

Filiala Constanța a Societății de Științe Istorice 
din România a răspuns „prezent” la această pro-
vocare. Elevi, coordonați de profesorii lor, și cadre 
didactice au prezentat câteva clădiri importante 
„îmbătrânite” din patrimoniul Constanței – unele 
dintre ele monumente istorice -, înaintând și soluții 
pe care le văd, la vârsta lor, pentru salvarea aces-
tora. Au participat elevi de la Colegiul Pedagogic 
„Constantin Brătescu” – coordonator prof. Cristina 
Gîlă, Liceul Teoretic „G. Călinescu” – coordonator 
prof. Eugenia Crăciun, Liceul Teoretic „Decebal”- 
coordonator prof. Raul Ivan, Liceul Tehnologic 
„C.A. Rosetti” – coordonator prof. Doina Rusu, 
Liceul Tehnologic „I.N. Roman” – coordonator 
prof. Otilia Mitroi, Școala Gimnazială nr. 16 „M.I. 
Dobrogeanu” – coordonator prof. Daniela Niță, 
Şcoala Gimnazială nr. 12 „B.P. Haşdeu” coordo-
nator prof. Adriana Grozavu, Școala Gimnazială 
nr. 30 – coordonator prof. Marinica Târziu – toate 
din Constanța, Liceul Teoretic Basarabi – coord. 
prof. Lavinia Popescu, Școala Gimnazială 23 
August – coord. prof. Magdalena Iacob-Baciu.

Partenerii locali ai proiectului: Muzeul de 
Istorie Națională și Arheologie Constanța, Direcția 
Județeană pentru Cultură Constanța, Primăria 
Constanța și site-ul „Discover Dobrogea”.

Irina OANCEA

 ZESTREA 
COMUNITĂȚII 

LOCALE

(urmare din pag. 1)
din domeniul medical să îşi con-
solideze oferta educaţională”, 
a declarat conf. univ. dr. Dan  
Marcel Iliescu, rectorul UOC.

Conform proiectului, con-
strucția este realizată prin su-
praetajare, cu modernizarea 
spaţiului deja existent la 
mansardă, și include re-
alizarea a patru corpuri 
noi de scări şi lifturi, ce 
vor prelua sistemul con-
structiv, conectând astfel 
toate etajele intermediare 
și anveloparea parțială a 
fațadei clădirii.

„Suprafaţa construită, 
de 4284.80 mp, va per-

mite funcţionarea unei zone 
educaţionale şi a alteia admi-
nistrative, cu birouri, vestiare, 
grupuri sanitare, recepţie, spaţii 
de depozitare, camere pentru 
echipamente etc, iar nivelul nou 
construit va fi compartimentat 
şi echipat pentru funcţionarea 

centrului de simulare în medici-
nă care să le ofere studenților și 
doctoranzilor din domeniul me-
dical condiţii pentru o pregătire 
profesională superioară şi rele-
vantă în contextul pieţei muncii. 
Astfel, simulatoarele şi mane-
chinele de fidelitate ridicată, cu 

tehnologie Haptic avan-
sată, le vor oferi aces-
tora posibilitatea de a 
se pregăti în condiţii 
extrem de apropiate de 
cele din viaţa reală”, a 
subliniat rectorul UOC, 
conf. univ. dr. Dan Mar-
cel Iliescu.

Andreea PASCU
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 LOCUINȚELE MAXIM PROTEJATE
CUMPĂNA, 11 ANI DE LA ÎNFIINȚARE
Locuințele Maxim Protejate Cumpăna au 

împlinit 11 ani de funcționare iar evenimen-
tul a fost marcat de beneficiari printr-o serie 
de competiții de gătit, un mini-spectacol de 
dansuri populare susținut de ansamblul 
„Speranța“ format din opt beneficiari ai 
centrului rezidențial, muzică și multă vese-
lie. Obiectivul Locuințelor Maxim Protejate 
Cumpăna este acela de a-i încuraja pe 
beneficiari – persoane tinere cu dizabilități 
- şi de a-i îndruma să se gospodărească 
singuri, să deţină controlul asupra propri-
ei vieţi. „Asistenţa de tip «locuinţe maxim 
protejate» se centrează pe facilitarea acce-
sului persoanei cu dizabilități la toate resur-
sele obişnuite ale comunităţii iar personalul 
angajat este un mediator între beneficiarul 
serviciilor sociale şi comunitate. Scopul 
este acela de a asigura beneficiarilor un 
mod de viaţă cât mai apropiat de cel famili-
al şi pe cât posibil independent“, a declarat 
șeful LMP Cumpăna, Camelia Oprea.

A fost forfotă mare la Locuințele Maxim 
Protejate Cumpăna. Beneficiarii, ajutați de 
personalul DGASPC Constanța, au gătit 
ansamblul rezidențial ca de sărbătoare. De 
fapt, chiar a fost sărbătoare: s-au împlinit 
11 ani de la înființarea acestui serviciu so-
cial. 

În centrul atenției, Aiten – o tânără în 
vârstă de 35 de ani, unul dintre beneficiarii 
care locuiesc aici încă de la înființare. Nin-
ciun eveniment nu se organizează fără ca 
Aiten să își dea acordul, ea îi coordonează 
pe beneficiari, ea știe programul de activi-
tăți, ea se ocupă de programul artistic, de 
muzică, de concursuri, de curățenia din ca-

Activități educative și sportive 
cu militari britanici la Colegiul 

Național „Mihai Eminescu” 
Constanța 

Militari aparținând detașamentului Forțe-
lor Aeriene Regale ale Marii Britanii, dislocat 
la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu în 
perioada mai-august 2021, au vizitat Co-
legiul Național „Mihai Eminescu” din Con-
stanța și le-au vorbit copiilor despre știință, 
tehnologie, inginerie și matematică (STEM). 
Inițiativa a fost co-organizată de către Pri-
măria Municipiului Constanța, detașamentul 
britanic și conducerea Colegiului.

Elevii unei clase cu profil real au benefici-
at de exemple practice din domeniul ingine-
riei aerospațiale și și-au manifestat interesul 
de a cunoaște experiența britanică în ceea 
ce privește cariera militară, precum și lucruri 
noi despre aerodinamică sau cum pot să 
devină ingineri aerospațiali și ce presupu-
ne această profesie. În același timp, tinerii 
le-au vorbit oaspeților despre marele poet 
național Mihai Eminescu, care a dat numele 
Colegiului, și au făcut o prezentare succintă 
a istoriei și tradiției școlii.

Militarii britanici le-au vorbit elevilor ro-
mâni despre cariera militară, dar și despre 
viitoarele meserii spre care se vor îndrepta 
tinerii, și au discutat cu aceștia despre co-
laborarea dintre România și Marea Britanie 
în cadrul inițiativelor Alianței Nord-Atlantice.

De asemenea, militarii britanici au jucat 
un meci demonstrativ de baschet cu elevii 
Colegiului, pentru a încuraja mișcarea și 
sportul pentru o viață sănătoasă, precum 
și spiritul de fair-play în viața sportivă și în 
societate.

Iacob IONIȚĂ

SPIRITUL 
DE FAIR-PLAY

 ● CUMPĂNA

mere, de pregătirea și aranjarea mesei. De 
tot! Aiten nu își cunoaște părinții. A trăit de 
mică în diferite centre de plasament. Spu-
ne că aici, la Cumpăna, și-a găsit familia 
după care a tânjit atâția zeci de ani. 

Ansamblul rezidențial de la Cumpăna 
găzduiește 24 de tineri cu dizabilități și 
alte afecțiuni asociate, aduşi din centre de 
recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică 
și din centrele rezidențiale pentru copii din 
subordinea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Constanța.

Odată cu mutarea în noile case, Aiten, 
înzestrată cu un talent aparte pentru artă, 
a avut dorința de a strânge în jurul ei alți 
beneficiari cu înclinații similare. Din aceas-
tă dorință și pasiunea ei pentru muzica 
populară, s-a născut ansamblul „Speranța“ 
care, la doar o lună de la înființare (august 
2014), a câștigat cea de-a V-a ediție a Cu-
pei Toamnei și, de atunci, a adunat zeci de 
cupe, diplome și medalii. 

Festivi tăț i le 
organizate cu 
ocazia împlinirii 
celor 11 ani de 
funcționare a 
LMP Cumpă-
na au debutat 
cu un concurs 
dulce și delicios 
intitulat “Clătita 
Aniversară“. Bi-
neînțeles, Aiten 
a fost președin-
tele juriului care 
a avut o sarcină 

Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Constanța implemen-
tează cea de-a treia etapă a proiectului 
„Dizabilitatea nu este o barieră“, cod SMIS 
131362, finanțat prin Programul Operațio-
nal Capital Uman, proiect complementar 
Programului de Interes Național (PIN) 
privind dezinstituționalizarea persoanelor 
adulte cu dizabilități, în valoare de peste 
7,5 milioane lei.

Este vorba despre caravana ce are drept 
scop informarea, conștientizarea și implica-
rea autorităților locale în procesul de dez-
instituționalizare. În acest context, echipa 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Constanța a continuat 
întâlnirile cu reprezentanții primăriilor, școli-
lor, Poliției și cu toate persoanele cu putere 
de decizie la nivelul unităților administrativ 
teritoriale din Amzacea și Comana, locali-
tăți care vor beneficia de ridicarea unor Lo-
cuințe Protejate și Centre de Zi în Topraisar 
și Chirnogeni.

Caravana are rolul de a informa comuni-
tățile locale de pe raza județului Constanța 
cu privire la procesul de dezinstituționali-
zare a adulților protejați în centrele de tip 
rezidențial de mare capacitate. „În acest 
context, în anul 2018, a fost dată Ordonan-
ța de Urgență 69 potrivit căreia centrele 

extrem de grea: să decidă care este cea 
mai gustoasă clătită. Pentru că alegerea a 
fost imposibilă, toți participații au fost de-
clarați cei mai buni bucătari!

Poveștile beneficiarilor care trăiesc în 
ansamblul rezidențial de la Cumpăna te 
cutremură, însă mai emoționantă este do-
rința lor de a învinge orice barieră pe care 
viața le-a coborât-o. Aici, spun ei, au aflat 
ce înseamnă cu adevărat cuvântul „fa-
milie“. Tinerii de aici merg și la cursuri de 
calificare în diferite specializări, cum ar fi 
florar, decorator sau chiar în domeniul IT, 
nivel de pregătire mediu, iar câțiva dintre ei 
muncesc în oraș. 

„Mă mândresc cu voi, mă mândresc că 
sunteți alături de mine și vreau să putem 
realiza tot ceea ce ne dorim cu ajutorul 
vostru, al colegilor mei, cu ajutorul condu-
cerii DGASPC Constanța și cu ajutorul lui 
Dumnezeu. Vă doresc să fiți sănătoși, să 
fiți iubiți, să vă respectați pe voi în primul 
rând, pe cei din jurul vostru și vă urez La 
Mulți Ani. Sunteți minunați“, le-a trans-
mis beneficiarilor șeful LMP Cumpăna,  
Camelia Oprea. 

Ionela SAUCIUC

DIZABILITATEA NU ESTE O BARIERĂ
mari trebuie să își reducă capacitatea la 
maximum 50 de locuri și s-a creat facilita-
tea de a avea aceste locuințe protejate și 
centre de zi pentru persoanele adulte cu di-
zabilități. În locuințele protejate se vor afla 
persoanele din centrele mari care se vor 
desființa iar de serviciile oferite în centrele 
de zi – terapie, socializare, diverse alte ac-
tivități – vor beneficia toate persoanele cu 
dizabilități, inclusiv cele provenite din co-
munitate“, a declarat Marin Ristea, expert 
conștientizare și facilitare comunitară. 

Misiunea serviciilor sociale tip „Locuințe 
Protejate“ este de a asigura persoanelor 
adulte cu dizabilități un mod de viață cât 
mai apropiat de cel familial. Printre servi-
ciile oferite se numără: găzduire, sprijin 
și asistență 24 de ore din 24, hrană, ca-
zarmament, asistență și supraveghere 
medicală, consiliere în vederea dezvoltării 
relațiilor sociale, consiliere juridică, ergote-
rapie, reintegrare socială etc. 

„Misiunea Centrelor de Zi este de a asi-
gura promovarea dreptului fiecărei persoa-
ne adulte cu dizabilități de a-și păstra acce-
sul la servicii care să îi permită reintegrarea 
socio-profesională. Printre serviciile oferite 
în aceste Centre de Zi amintim câteva: in-
formare și consiliere, sprijin pentru integra-
re în muncă, integrare socială, tot ceea ce 

ține de terapia persoanei cu dizabilități, ac-
tivități de socializare, culturale și artistice“, 
a mai precizat Marin Ristea, expert conști-
entizare și facilitare comunitară. 

***
La Chirnogeni a început deja ridicarea a 

patru Locuințe Protejate cu o capacitate de 
10 locuri fiecare. Lucrările se vor finaliza 
anul acesta, locuințele fiind destinate celor 
40 de beneficiari ai Centrului de Recupera-
re și Reabilitare Neuropsihiatrică, Corp B, 
Techirghiol. 

De asemenea, o clădire din localitate va 
fi reabilitată, modernizată și dotată cu tot 
ceea ce este necesar pentru un Centru 
de Zi cu o capacitate de 30 de locuri des-
tinat atât beneficiarilor din sistemul nostru 
de protecție, cât și tuturor persoanelor cu 
dizabilități din Chirnogeni și localitățile în-
vecinate. 

„Comunitatea, în primul și primul 
rând, beneficiază de faptul că se 
vor crea noi locuri de muncă. Din 
punct de vedere economic, va fi 
o dezvoltare a comunității pentru 
că se crează noi locuri de muncă 
și mare parte vor fi ocupate de 
membri ai comunității“, a explicat 
Marin Ristea, expert conștientiza-
re și facilitare comunitară.

La Topraisar urmează să fie construite 
patru locuințe protejate și, de asemenea, 
o clădire va fi reabilitată, modernizată și 
dotată cu tot ceea ce este necesar pen-
tru deschiderea unui centru de zi destinat 
persoanelor cu dizabilități din locuințe, dar 
și tuturor persoanelor cu dizabilități din co-
munitate. 

Toate acestea se vor adăuga locuințelor 
protejate deja existente în localitatea To-
praisar. Au fost înființate în anul 2013 și, în 
prezent, acolo trăiesc 31 de tineri cu diver-
se deficiențe.

Aici, beneficiarii trăiesc într-un mediu cât 
mai apropiat de cel familial, sunt mult mai 
aproape de comunitate și învață deprinde-
rile de viață independentă. Își gătesc, își 
aranjează singuri masa, își fac curat, au 
grijă de casă și de grădină, desfășoară toa-
te activitățile dintr-o gospodărie obișnuită 
supravegheați, bineînțeles.

Adrian CRĂCIUN
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Primarul municipiului Constanța, domnul 
Vergil Chițac, a primit vizita Excelenței-Sa-
le doamna Sofia Grammata, șefa misiunii 
diplomatice a Greciei în România. Doamna 
ambasador a fost însoțită de către doamna 
Andy Liakopoulou, secretar I în cadrul Oficiu-
lui pentru relații economice și comerciale al 
Ambasadei. 

Excelența-Sa doamna Sofia Grammata a 
subliniat că principala sarcină a misiunii di-
plomatice a Greciei în România o reprezintă 
consolidarea relațiilor bilaterale româno-elene 
în domeniul economic și că, din această per-
spectivă, vizita la Constanța are o relevanță 
deosebită din perspectiva necesității dezvoltă-
rii relațiilor economice și comerciale ale orașu-
lui Constanța cu municipalități din Grecia și a 
consolidării investițiilor grecești în municipiu. 

În acest context, ES doamna ambasador 
Sofia Grammata a anunțat că, în următoarele 
luni, va fi deschis la Constanța un consulat 
onorific al Greciei. 

În momentul de față, potrivit datelor sta-
tistice, există cca 90 de firme, companii și 
societăți grecești înregistrate la Constanța, în 
numeroase domenii, precum industria ospi-
talității (hoteluri, restaurante etc), construcții 
și reparații de nave, imobiliare etc., iar inte-
resul firmelor grecești pentru Constanța este 
în creștere. 

Grecia va deschide un 
Consulat onorific la Constanța

 PraC-MARENG NEWSLETTER III
Cursul online PraC-MARENG va oferi 

navigatorilor un instrument de învățare și 
evaluare. De asemenea, cursul include si-
mulari în timp real ale unor accidente care 
au fost parțial cauzate de o comunicare 
internă sau externă defectuoasă. Structura 
cursului se axeaza pe standardele SMCP 
și IMO 3.17.

PraC-MARENG nu este nici un curs 
de engleză „generală”, nici un curs mari-
tim tehnic. Cursul PraC-MARENG are ca 
obiectiv principal predarea limbii engleze 
în contextul maritim general. Cursul se 
concentrează pe limba în sine, și anume 
intonație, elemente de vocabular, structuri 
gramaticale și organizarea discursului. 
Scopul general al cursului PraC-MARNEG 
este de a preda limba de dragul limbii, însă 
acest demers este susținut prin aplicarea 
teoriei la accidentele maritime reale studi-
ate și transformate în scenarii interactive 
disponibile online. 

Progresul înregistrat 
La nivel mondial, anul 2020 a fost un an 

plin de provocări. Însă consorțiul proiectului 
nu s-a oprit. Partenerii au muncit din greu 
pentru a pune în aplicare sarcinile și acți-
unile stabilite în timpul celei de-a doua în-

tâlniri a partenerilor care a avut loc printr-o 
conferință online. Efortul a fost susținut de 
întâlniri lunare de revizuire, pe lângă întâl-
nirile săptămânale ce vizează strategiile de 
dezvoltare a conținutului.

Au fost structurate unitățile de curs și 
sunt dezvoltate evaluări corelate cu aces-
tea. În mod similar, au fost dezvoltate o 
serie de scenarii pornind de la accidente 
reale care susțin procesul de învățare al 
utilizatorilor. Conceptul de „învățare din 
greșelile trecutului” va fi o abordare unică 
în ceea ce privește predarea sau învățarea 
limbii engleze maritime.

Partenerul român, Universitatea Mariti-
mă Constanța, a dezvoltat mai multe uni-
tăți, incluzând cunoștințe generale despre 
nave, urgențe navale și medicale, hărți de 
navigație, comunicații externe și interacți-
uni practice la bord. Fiecare subiect este 
abordat atât din punct de vedere teoretic 
cât și practic, fiind structurat în funcție de 
diferitele niveluri de cunoștințe în limba 
engleză maritimă corespunzătoare tuturor 
funcțiilor și tipurilor de nave.

O platformă web (www.prac-mareng.
com) publică actualizări cu privire la evo-
luțiile înregistrate în cadrul  proiectului 

și oferă acces la instrumentele de în-
vățare. Repere importante și știri vor fi 
distribuite în mod regulat. Utilizatorii vor 
putea primi actualizări prin intermediul 
buletinului nostru informativ bianual și vor 
putea lua legătura cu echipa de ma-
nagement a proiectului prin e-mail:  
info@prac-mareng.com 

DESPRE NOI
LAM Franța (www.lam-world.com), 

furnizor global de soluții de transport, 
este implicat în calitate de coordonator 
de proiect.

MARITIME INNOVATORS, com-
panie de proiectare, instruire și con-
sultanță în industria maritimă, (www.
maritimeinnovators.com) din Turcia, Tuzla 
Kaymakamlığı (District Governorship) 
(www.tuzla.gov.tr) având o experiență ex-
tinsă în managementul, implementarea și 
diseminarea proiectelor din Istanbul, Tur-
cia, Universitatea Maritimă din Constanța 
(www.cmu-edu.eu), instituție de învățământ 
superior și cercetare, din România, Spina-
ker (www.spinaker.si), cel mai mare furnizor 
slovean de VET și educație pentru adulți și 
companie IT, Lithuanian Maritime Academy 
(www.lajm.lt), instituție publică acreditată 
de formare profesională în învățământul 
superior pentru navigatori cu înaltă califica-
re și alți specialiști pentru industria maritimă 

din Klaipeda, Lituania sunt toți implicați ca 
parteneri în consorțiul PraCMarEng.

PARTICIPAȚI LA PROGRAMUL NOS-
TRU PILOT 

Proiectul va desfășura mai multe activi-
tăți de pilotaj în toată Europa și peste tot 
în lume. Dacă sunteți furnizor de educație 
maritimă sau navigator, vă rugăm să luați 
legătura cu noi pentru a încerca versiunea 
beta a cursului. Vă vom oferi acces pentru 
a vă conecta la platforma noastră. Pilotarea 
va avea ca scop colectarea de feedback de 
la utilizatorii platformei. Contactați-ne la: 
info@prac-mareng.com.

Conf. univ. dr. Corina VARSAMI

reabilitate, restaurate sau consolida-
te. Avem discuții cu Institutul Național al Patrimoniului 
și Institutul Național de Arheologie, care, pe viitor vor 
fi consultate în toate proiectele din acest domeniu, în 
așa fel încât, ce vom realiza de acum înainte, să fie 
sub stricta îndrumare a specialiștilor” – a spus Mihai 
Lupu, Președintele Consiliului Județean Constanța.

Proiectul a vizat în principal dotarea Biroului de 
Arheologie submersă din cadrul Muzeului de Istorie 
Națională și Arheologie Constanța respectiv: barcă 
cu peridoc, ROV, sonar, 2 costume complete de scu-
fundare cu toate accesoriile aferente. Laboratorul de 
arheologie submersă este singura entitate cu atribuții 
specifice privind cercetarea arheologică subacvatică 
din România. Prin achiziționarea de echipamente spe-
cifice, dezvoltarea acestui departament de arheologie 
subacvatică din cadrul Muzeului de Istorie Națională 
și Arheologie Constanța este menită să completeze 
datele istorice și arheologice ale zonei transfrontaliere 
din Bazinul Mării Negre.

De asemenea, a fost achiziționat un echipament 
holografic 3D pe care rulează într-o manieră atracti-
vă materiale foto și video ale vestigiilor arheologice 
subacvatice. 

“Conferința de presă de astăzi marchează un 
punct important din viața unui proiect european: fina-
lizarea acestuia, după care vom intra într-o perioadă 
de durabilitate, în care trebuie să menținem niște in-
dicatori asumați în contractul de finanțare. Poate cea 
mai importantă componentă a proiectului TREASURE 
este reprezentată de parteneriatul pe care am reușit 
să îl realizăm cu vecinii din zona Bazinului Mării Ne-
gre. Este remarcabil faptul că am reușit să îmbunătă-
țim relațiile cu vecinii noștri, am reușit să colaborăm 
foarte bine și să ducem la bun sfârșit toate activitățile 
pe care ni le-am propus. Am achiziționat toate echi-
pamentele de care ar avea nevoie arheologii care se 
ocupă cu această activitate de cercetare submersă. 
Acest proiect a contribuit masiv la creșterea încrederii 
partenerilor noștri și a conștientizării importanței ade-
rării la UE. Din punctul meu de vedere TREASURE 
este un proiect deosebit de important pentru MINAC, 
el reprezintă valorificarea comorilor pe care le avem 
pe fundul Mării Negre și care merită să fie cercetate și 
expuse în cadrul muzeului” – Petre Enciu, Vicepreșe-
dinte al Consiliului Județean Constanța

În cadrul proiectului a fost creată și o hartă digitală 
care include situri arheologice subacvatice descoperi-
te până în prezent de către specialiștii în domeniu și 
care fac parte din patrimoniul cultural național și sunt 
localizate în zona bazinului Mării Negre. Harta digitală 
se regăsește în cadrul site-ului comun al proiectului 
http://www.proiect-treasure.ro/. Pe site se regăsesc și 
informații generale legate de parteneri precum și acti-
vitățile derulate de aceștia. 

Ani Merlă

PROMOVAREA  ANTREPRENORIATULUI
ÎN CETATEA TOMIS

(continuare din pag.1)

Primarul Vergil Chițac a salu-
tat creșterea interesului firmelor 
și companiilor grecești pentru 
municipiul Constanța și a trans-
mis întreaga disponibilitate a Pri-
măriei municipiului pentru atra-
gerea de investiții din Grecia. 
Acesta a subliniat că proiectul 
municipalității de creare a unui 
incubator de afaceri competitiv 
va stimula cooperarea econo-
mică a municipiului cu firme și 
companii românești și străine 
interesate în derularea unor pro-
iecte de investiții în municipiu.

S-a apreciat că cele mai importante dome-
nii în care pot avea loc dezvoltări semnifica-
tive ale relațiilor de colaborare la nivel muni-
cipal sunt turismul, sursele regenerabile de 
energie (în principal energia eoliană, energia 
solară, energia hidroelectrică), reciclarea de-
șeurilor și economia circulară, producția bio 
etc. Excelența-Sa doamna Sofia Grammata 
a prezentat experiența de care dispun muni-
cipalitățile din Grecia în aceste domenii. 

Primarul Vergil Chițac a 
prezentat proiectele muni-
cipiului în aceste domenii și 
a subliniat necesitatea unor 
schimburi permanente și sis-
temice de experiență și bune 
practici între Constanța și par-
tenerii săi municipali din Gre-
cia. Acesta a apreciat că, în 
particular, își dorește o nouă 
dinamică a raporturilor de co-
operare cu orașul Salonic (cu 
care Constanța are relații de 
înfrățire și cooperare încă din 
1988); totodată, s-a exprimat 

interesul municipalității de stabilire a unor 
raporturi de colaborare cu alte municipalități 
din Grecia, în particular cu orașul-port Pireu. 
Doamna ambasador Sofia Grammata a pre-
cizat, în context, că principalul domeniu de 
cooperare la nivel local în perioada contem-
porană îl reprezintă turismul și și-a exprimat 
speranța că România, Grecia și Bulgaria își 
vor multiplica atât cooperările în acest dome-
niu, cât și, în sens mai larg, instrumentele 
de colaborare și de promovare, în această 
regiune a Europei, a valorilor, standardelor și 
intereselor Uniunii. 

Totodată, ES doamna ambasador Sofia 
Grammata a precizat că Grecia a ieșit din 
criza financiară, că deține o experiență con-
siderabilă în domeniul absorbției fondurilor 
europene care poate fi transmisă altor țări 
interesate și că este interesată să continue 
trendul de consolidare a investițiilor grecești 
în România – „vom deveni unul dintre princi-
palii investitori în România”, a anunțat șefa 
misiunii diplomatice a Greciei în România.

Ionela SAUCIUC
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0% - ZERO emisii de carbon, ZERO 
poluare fonică, ZERO gaze de eșapa-
ment pe bulevardul Tomis în Constanța 
pentru 2 zile în cadrul primei competiții 
de vehicule electrice pentru copii – 
eKarting din sezonul estival 2021.

Un eveniment unic în lume s-a des-
fășurat în centrul orașului Constanța pe 
bulevardul Tomis. Primăria Municipiului 
Constanța, în parteneriat cu Asociația 
Sportivă „Clubul de Karting Electric 
Constanța” a organizat în premieră 
pentru Dobrogea/Est Muntenia primul 
circuit stradal de karting electric pentru 
copii din lume, cu zero emisii de dio-
xid de carbon. Au participat la această 
competiție 36 de copii cu vârste cuprin-
se între 5 și 12 ani. 

Karturile care au luat startul sunt 
100% electrice și sunt încărcate ex-
clusiv solar. Pe durata competiției, 
instalațiile special aduse vor produce 
și încărca în bateriile speciale pentru 
competiții aproximativ 310 kw. 

Competițiile eKarting România 
se dezvoltă în jurul a 4 valori fun-
damentale: Sport - Energie – Mediu 
– Divertisment. Sunt o fuziune de 
inginerie, tehnologie, sport, știință, 
design, muzică și divertisment - toate 
combinate pentru a conduce spre un 
viitor electric, fascinant pentru copiii 
din România. Evenimentele eKarting 
România sunt organizate pe circuite 
tradiționale, stradale - temporare sau 
amenajate pe terenurile sau în sălile 
de sport ale școlilor pentru a crea o 
“mișcare” unică și incitantă, proiectată 
pentru a face apel la o noua generație 
de fani ai eMobilității și eMotorsportului 
în marile orașe ale României - “New 
Electric Kids Generation”.

“Copiii electrizează orașele 
României” - reprezintă o viziune pentru 
viitorul eMobilității și e-Sportului româ-
nesc și european, servind ca un cadru 
pentru cercetare și dezvoltare în jurul 
vehiculului electric, pentru accelerarea 
interesului general în aceste „mașini“ și 
pentru promovarea energiei curate și a 
sustenabilității. Competițiile eKarting 

 SuperCupa României la Karting Electric
MARELE  ePREMIU AL ORAȘULUI CONSTANȚA 

România se organizează în 
baza Regulamentului tehnic 
al FIA - Electric and New 
Energy Championships 
Commission special pentru 
vehicule electrice de cate-
goria: Category V Class 1 - 
karturi electrice. 

„Mulțumim din suflet tutu-
ror partenerilor, sponsorilor 
și colaboratorilor, în spe-
cial Primăriei Municipiului 

Constanța pentru faptul că a pus, în pre-
mieră, România pe harta motorsportu-
lui electric mondial. Această nouă com-
petiție desfășurată în inima marilor ora-
șe ale României atrage o nouă audien-
ță, o nouă generație de copii, un viitor 
electric și curat. SuperCupa României 
la Karting Electric va oferi copiilor din 
orașele și județele partenere nu doar 
divertisment, dar și oportunitatea de a 
înțelege și împărtăși valorile și obiec-
tivele energiilor „curate“ ale mobilității 
urbane a viitorului și a sustenabilității. 
Cu ajutorul sponsorilor și al parteneri-
lor vom modifica definitiv mentalitatea 

●După vremea de văzut, de ales și de acționat a venit 
VREMEA DE CITIT

În Biblioteca RAO, care se bucură 
de o mare audiență în rândul cititori-
lor, a apărut o carte insolită: SĂ ÎN-
CERCĂM SĂ VISĂM, CALE 
CĂTRE UN VIITOR MAI BUN 
- PAPA FRANCISC (Conversații 
cu Austen Ivereigh).

Din PROLOG, care se întinde pe 
nouă pagini, aflăm că „e o sarcină 
pentru noi toți, la care fiecare e invi-
tat. Dar este o vreme mai ales pentru 
neastâmpărul inimii, acel neastâmpăr 
sănătos care ne îndeamnă  la acțiune 
(...) Milioane de oameni s-au întrebat 
pe ei înșiși și unii pe alții unde l-ar 
putea găsi pe Dumnezeu în această 
criză. Pe mine mă duce cu gândul la 
preaplin (…). Văd preaplinul milei re-
vărsându-se în mijlocul nostru. Inimi-
le au fost puse la încercare. Criza a 
stârnit în unii oameni un nou curaj și o 
nouă compasiune. Unii au fost cerce-
tați și au răspuns cu dorința de a rei-
magina lumea; alții au sărit în ajutorul 
celor în nevoie în modul concrete care 
pot transforma suferința semenului 
nostru.” 

Cartea are trei părți: VREMEA DE 
VĂZUT, VREMEA DE ALES, VREMEA 
DE ACȚIONAT. Fiecare cu învățămin-
te, cu îndemnuri care ne ajută să înțe-
legem că, ar putea fi timpul să ne gân-
dim la reducerea programului de lucru 
cu salarii adaptate, ceea ce poate 

crește, paradoxal, 
productivitatea. A 
munci mai puțin 
pentru ca mai mul-
ți oameni să obți-
nă acces la piața 
muncii este un 
aspect al geniului 
de gândire pe care 
trebuie să-l explo-
răm de urgență. 

În POSTFAȚĂ 
Austen Ivereigh face câteva precizări, 
punând la dispoziția cititorilor câteva 
informații: „Să reîncepem să visăm”, 
s-a născut în perioada de lockdown, 
mai exact în momentul în care Papa 
Francisc a apărut în Piața Sfântului 
Petru ca un pilot în furtună pentru a 
îndruma omenirea întruna dintre cele 
mai grele nopți din existența ei. Era 
pe 27 martie 2020, cu două săptămâni 
înainte de acel Paște cu biserici goale 
și străzi pustii, când din piața întune-
coasă, ploioasă și abandonată a ținut o 
meditație intensă și neașteptată Urbi 
et Orbi. 

Papa Francisc este convins, după 
cum arată aceste pagini, că adevărata 
schimbare nu vine de sus, ci de la peri-
feriile unde trăiește Hristos.

Pagină realizată de
Iulian TALIANU

ZODIA  RAC  
22 IUNIE - 22 IULIE

copiilor din România făcându-i parte a 
megatrendurilor mondiale“, a declarat 
Florentina Drăgan – radiokart™

„Competițiile în care sunt folosite 
vehicule nonpoluante câștigă tot mai 
mult teren în România, îndeosebi la 
Constanța. Ieri l-am primit la Constanța 
pe câștigătorul celei de-a doua etape 
a „The Sun Trip“, turul de ciclism al 
Europei, realizat cu biciclete dotate cu 
panouri solare, Emil Bărbuț, iar astăzi 
anunțăm o competiție de karting elec-
tric. Mă bucur că este încurajată tot 
mai mult în rândul copiilor deplasarea 
cu vehicule care 
produc ZERO emi-
sii de CO2. Și asta 
pentru că politica 
administrației locale 
din Constanța este 
aceea de a îndruma 
populația către mo-
bilitatea alternativă“, 
a declarat vicepri-
marul municipiului 
Constanța, Ionuț 
Rusu. 

Au fost prezentate modele de ma-
șini electrice și karturi expuse pe bd. 
Tomis.

Partenerii Competiției sunt:
• CVEEA-ACR – Comisia Națională 

de Vehicule Electrice și Energii 
Alternative – Automobil Clubul 
Român;

• Formula Electric România – 
Partener Tehnic;

• radiokart™  - Partener Cercetare/
Dezvoltare;

• Victron Energy România – Partener 
Energie Regenerabilă Solară.

Persoanele născute în zodiac Racului 
sunt sensibile și pline de compasiune, dar 
și vulnerabile și ușor de rănit, în special pe 
plan afectiv și emoțional.

Nativii acestei zodii sunt prin excelență 
principiali, tradiționaliști și conservatori, în 
special atunci când vine vorba despre fami-
lie sau despre relațiile de prietenie.

Conștienți de sensibilitatea și vulnerabi-
litatea lor, aceste persoane preferă uneori 
să își ascundă adevărata identitate emo-
țională în spatele unei carapace greu de 
trecut.


