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● VEȘTI BUNE! SE REDESCHID CREȘELE LA 
CAPACITATE MAXIMĂ 

PROIECTE CARE VIZEAZĂ 
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII

 Ziua Marinei

Și în acest an, Ziua Marinei a fost orga-
nizată, fără public, în portul militar, în pre-
zența președintelui Klaus Iohannis, care 
a fost întâmpinat de șeful Forțelor Navale 
Române și Ministrul Apărării, Nicolae Ciu-
că. De asemenea,  la eveniment a fost pre-
zent prim ministrul Florin Câțu, președintele 
Senatului, vicepremierul Dan Barna, ofici-
alități locale și invitați din străinătate, șefi 
ai Forțelor Navale din Bulgaria, Turcia și  
                              (continuare în pag. 2)

Iulian TALIANU
continuarea în pag. 2

Consilierii județeni s-au reunit în ședința or-
dinară a Consiliului Județean Constanța, pentru 
a dezbate cele 20 de proiecte de hotărâre de pe 
ordinea de zi, dintre care unul a fost retras, și alte 
trei proiecte pe ordinea suplimentară.

În urma dezbaterii publice, privind Studiul de 
oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea 
soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului 
public de transport județean prin curse regulate la 
nivelul județului Constanța, au fost puse în discu-
ție o serie de propuneri care vizează completarea/
modificarea documentației. Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru 
fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de de-
legare a gestiunii serviciului public de transport ju-
dețean prin curse regulate la nivelul județului Con-
stanța, a modalității de atribuire a serviciului public 
de transport județean de persoane prin curse re-
gulate la nivelul județului Constanța, a Regulamen-
tului de efectuare a serviciului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate, în județul 
Constanța, a Caietului de sarcini al serviciului de 
transport public județean de persoane prin curse 
regulate, în județul Constanța și a documentației de 
atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Ser-
viciului public de transport județean de persoane 
prin curse regulate, la nivelul județului Constanța, 
a fost retras de pe ordinea de zi, pentru clarificarea 

În urma insistențelor conducerii Primăriei Con-
stanța, prin Direcția Generală de Asistență Socială 
și a numeroaselor adrese transmise către Ministerul 
Sănătății și Ministerul Educației, Guvernul României a 
emis zilele trecute un ordin prin care creșele din toată 
țara pot funcționa din nou la capacitate maximă. 

O contribuție valoroasă au avut și solicitările mul-
tiple venite din partea mămicilor din Constanța, care 

ZIUA
MARINEI

aspectelor transmise de către participanții la dez-
batere, cât și cele primite din partea reprezentaților 
UAT-urilor din județ.

Un proiect important ce s-a aflat pe ordinea de 
zi a fost cel cu privire la repartizarea pe unități ad-
ministrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA 
pe anul 2021, pentru finanțarea cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale. Conform legislației 
aflate în vigoare, “repartizarea pe unități adminis-
trativ-teritoriale se face de către consiliul județean 
prin hotărâre, după consultarea primarilor, în func-
ție de lungimea și starea tehnică a drumurilor”. 
Astfel, în urma analizării solicitărilor scrise primite 

din partea reprezentanților primăriilor din județ, Co-
misia de analiză a solicitărilor UAT-urilor formulate 
în vederea repartizării sumelor defalcate din TVA 
pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile ju-
dețene și comunale pentru anul 2021, a fost întoc-
mită o propunere de repartizare a sumelor.

Consilierii județeni au dezbătut șapte proiecte 
de hotărâre, care au vizat rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 
2021, pentru mai multe instituții din subordinea 
Consiliului Județean Constanța. Astfel, a fost apro-
bată majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf.Apostol 

Andrei” Constanța, cu suma de 3.387.000 lei, față 
de ultimul buget aprobat. Modificarea se datorează 
faptului că bugetul a fost rectificat la nivelul filei de 
plan primite de la DSP Constanța. În urma rectifi-
cării bugetare, suma totală a bugetului se ridică la 
637.990.787 lei. De asemenea, au fost rectificate 
bugetele Centrelor de Educație Incluzivă “Maria 
Montessori”, “Albatros” și “Delfinul” din municipiul 
Constanța, rectificări datorate actualizării necesa-
rului de burse acordate elevilor din învățământul 
special, pentru anul școlar 2020 – 2021. Mai exact, 
bugetul Centrului de Educație Incluzivă “Maria 
Montessori” a fost majorat cu suma de 30.600 lei, 
de la 1.421.029 la 1.451.629 lei, în timp ce bugetele 
CSEI “Albatros” și “Delfinul” au fost diminuate, pri-
mul dintre acestea, cu suma de 17.280 de lei iar cel 
de-al doilea cu suma de 4800 lei. În cazul Muzeului 
de Istorie Națională și Arheologie Constanța și al 
Unității de Asistență Medico-Socială Agigea, vor-
bim de o rectificare a Bugetului și a Listei de inves-
tiții, în sensul redistribuirii unor sume între articole 
bugetare. Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcți-
ei Generale de Asistență Socială și Protecția Copi-
lului Constanța, pentru anul 2021, suferă modificări 
prin majorarea acestuia cu suma de 8.183.683 lei    

ajunseseră la capătul 
răbdării pentru că nu 
mai aveau soluții. Vo-
cea lor a ajuns la ure-
chile Guvernului, care 
în cele din urmă a răs-
puns apelului municipa-
lității constănțene. 

Viceprimarul munici-
piului Constanța, Ionuț 
Rusu: „Mă bucur pentru 

această victorie legislativă obți-
nută de echipa noastră pentru că 
rezolvă o problemă mai mult de-
cât serioasă nu numai la nivelul 
Constanței, ci și la nivel național. 
Pandemia COVID-19 a avut un 
impact serios asupra tinerelor 
mame. Imposibilitatea de a apela 

la un sistem instituționalizat dedicat copilașilor și aici 
mă refer în special la creșe, a creat probleme serioase 
în rândul familiilor cu copii mici. 

Îmbunătățirea condițiilor pentru tinerele familii con-
stănțene este o prioritate constantă și voi face tot ce 
ține de mine să avem sprijinul Executivului în a aduce 
în prim plan grija pentru mame și copii. Complemen-
tar, administrația constănțeană va genera noi proiecte 
în această direcție“.

Adrian CRĂCIUN
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● ILUMINAT PERFORMANT ȘI CALITATIV 
            PE FALEZA CAZINOULUI (urmare din pag.1)

 PROIECTE CARE VIZEAZĂ 
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII

Pentru ca un loc să fie primitor și 
oamenii să dorească să-și petreacă 
tot mai mult timpul liber, atât ziua cât și 
noaptea, un factor esențial îl reprezintă 
calitatea iluminatului public. 

ZIUA MARINEI

De aceea, echipele Biroului Iluminat 
Public din cadrul Primăriei Constanța 
se asigură zilele acestea că toți stâlpii 
de iluminat de pe faleza Cazinoului,  
zona de promenadă preferată de con-

stănțeni și turiști, funcționează 
în condiții optime. 

Se înlocuiesc lămpile ne-
corespunzătoare și consolele 
afectate de mediul salin, se 
refac legăturile electrice și  sis-
temele de protecție. 

Echipele acordă o atenție 
deosebită arhitecturii acestor 
elemente. Nu se modifică nici 
structura și nici aspectul lor.

Noua atmosferă nocturnă 
răspunde necesităților de con-

fort și securitate ale constănțenilor.

Irina OANCEA

(urmare din pag.1) datorată modificării proiectului 
“Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC 
Constanța în vederea consolidării capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

Ca urmare a proiectelor de hotărâre privind rec-
tificarea bugetelor instituțiilor din subordinea CJC, 
a fost supus dezbaterii aprobarea rectificării buge-
tului de  venituri și cheltuieli al Județului Constanța, 
pe anul 2021. Astfel, se majorează valoarea buge-
tului cu suma de 3.449.683 lei. 

Un alt proiect discutat a fost cel privind aproba-
rea Actului Adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat 
între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est 
și UAT Județul Constanța pentru proiectul „Spri-
jin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea 
de proiecte finanțate din perioada de programare 
2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de 
interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau 
drumuri de legătură, infrastructură și servicii publi-
ce de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic, centre de agrement/baze turistice 
(tabere școlare)”. Mai exact, vorbim de modificarea 

unor clauze ce nu au putut fi prevăzute în momen-
tul încheierii Acordului de Parteneriat, modificări ce 
vizează includerea obligațiilor ce revin ADR SE și 
partenerilor, cu privire la monitorizarea posibilelor 
riscuri identificate de ADR SE în procesul de eva-
luare și selecție a fișelor de proiect, precum și a 
completării valorii totale eligibile alocate fiecărui 
partener. Menționăm că Actul adițional nu are im-
plicații asupra valorii totale eligibile a proiectelor și 
nici asupra contribuției proprii eligibile a județului 
Constanța.

Infrastructura rutieră județeană s-a aflat, și ea, 
în dezbatere cu două proiecte de hotărâre. Primul 
a fost cel cu privire la aprobarea Proiectului Teh-
nic și actualizarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenți proiectului „Reabilitarea şi modernizarea 
drumului judeţean DJ 223, tronsonul Cernavodă – 
Rasova – Aliman – Ion Corvin cod SMIS 110343”. 
Prin acest proiect a fost modificată soluția tehnică 
a cotei de înălțime, la care va fi reabilitat drumul pe 
raza UAT comuna Rasova, prin diminuarea aceste-
ia. Menționăm că prin modificarea soluției tehnice, 

valoarea totală a proiectului va rămâne neschim-
bată și anume 140.534.823,93 lei. Cel de-al doilea 
proiect de hotărâre a vizat aprobarea proiectului 
tehnic fază PT+DDE al obiectivului de investiție 
“Modernizare DJ 393: Arsa DJ391 - Albeşti - Co-
roana: L = 9, 67 km, tronson 1: Arsa - DJ391 de la 
km 0+000 - 2+958, 32”. Această investiție vizează 
îmbunătățirea condițiilor de circulație pentru traficul 
auto pe drumul județean DJ 393, din localitatea 
Arsa și până la intersecția cu drumul județean DJ 
391. Investiția se ridică la valoarea de 7.358.223,97 
lei, urmând a fi realizată pe o lungime de aproxima-
tiv 3 kilometri.

Alte două proiecte de hotărâre adoptate au fost 
cu privire la revocarea dreptului de administrare 
constituit în favoarea Spitalului Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, asupra 
unui imobil (teren), identificat cu număr cadastral 
241285, în suprafață de 5186 mp, aflat în domeniul 
public al județului Constanța, dar și trecerea în ad-
ministrarea Primăriei Municipiului Constanța a tere-
nului menționat anterior, precum și a unui al doilea 

teren, identificat cu numărul cadastral 241286, 
în suprafață de 1180 mp. Constituirea dreptului 
de administrare în favoarea Primăriei Constanța 
asupra celor două terenuri situate în Bulevardul 
1 Decembrie nr. 4C,  este impusă de faptul că, 
aceasta intenționează construirea unui nou spital, 
în imediata vecinătate a Spitalului de Boli Infecți-
oase Constanța.

Ședința s-a ținut în regim de videoconferință și 
au fost prezenți toți cei 37 de consilieri județeni.

Înainte de începerea protestului membrilor Aso-
ciației Elevilor din Constanța, președintele Consiliu-
lui Județean Constanța, Mihai Lupu, a avut o primă 
întâlnire cu reprezentanții acestora. Discuțiile s-au 
purtat pe tema acordării gratuităților conform preve-
derilor legale în vigoare. 

Doleanțele și propunerile reprezentanților Aso-
ciației Elevilor din Constanța au fost înregistrate, 
urmând ca în cel mai scurt timp să se organizeze 
alte întrevederi, pentru a putea fi rezolvate cât mai 
curând aspectele ridicate de către elevi, conform 
legislației în domeniu.

Ucraina, precum și militari din Marea Bri-
tanie și SUA.

Ceremonia dedicată Zilei Marinei a 
început cu trecerea în revistă a gărzii 
de Onoare de către președintele Klaus  
Iohannis. După intonarea imnului de stat 
al României, s-au tras 21 de salve de tun. 
IPS Teodosie a ținut o slujbă de pomenire 
și a sfințit două drapele de luptă care au 
fost înmânate de președintele României, 
Flotilei 56 Fregata „Contraamiral Horia 
Macelariu” și Direcției Hidrografice „Co-
mandor Alexandru Cătuneanu”. Navele 
aflate pe mare au executat o defilare 
navală pe ruta Constanța-Midia și retur; 
o formație de aeronave formată din trei 
elicoptere, precum și două avioane bri-
tanice și un avion american au survolat 
dispozitivul de nave și portul militar Con-
stanța. 

Președintele Klaus Iohannis a transmis 
un mesaj de apreciere tuturor marinarilor 
care au dat dovadă de curaj, devotament 
și de sacrificiu în misiunile pe care le-au 
îndeplinit, dar și familiilor acestora.

Președintele a subliniat importanța 
regiunii Mării Negre care joacă un rol im-
portant ca frontieră UE și a Alianței Nord 
Atlantice, atenționând asupra provocări-
lor de securitate din această zonă.

Ziua s-a încheiat cu retragerea cu torțe 
și cu un spectacol cu artificii organizat de 
Primăria municipiului Constanța.

Adrian CRĂCIUN



august

2021
administrație ●	Pag 3

Direcția Generală de Asisten-
ță Socială și Protecția Copilului 
Constanța a derulat cea de-a treia 
caravană de conștinetizare în ca-
drul Proiectului „Mai implicat! Mai 
integrat!“

Acțiunea s-a desfășurat la Cen-
trul Cultural „Elena Roizen“ din 
localitatea Ovidiu, alături de repre-
zentanți ai unităților administrativ 
teritoriale din Ovidiu, Lumina și 
Năvodari, reprezentanți ai Poliției 
Locale, unităților de învățământ, 
asistenți sociali dar și reprezentanți 
ai unor ONG-uri cu care DGASPC 
Constanța colaborează de foarte 
multă vreme și a cuprins o sesiune 
de informare cu referire la tot ceea ce presupu-
ne acest proiect complementar proiectului de 
dezinstituționalizare și închidere a centrelor de 
plasament.

De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost 
abordate teme legate de modalitatea de integra-
re familială a copiilor ce părăsesc sistemul de 
protecție a copilului și de modalitatea de parti-
cipare a copiilor/tinerilor din comunitate la ser-
viciile oferite de centrele de zi și de recuperare, 
precum şi discuţii libere pe marginea procesului 
de dezinstituţionalizare a copiilor și tinerilor din 
centrele de plasament. 

Obiectivul general al proiectului „Mai implicat! 
Mai integrat!“ este creşterea calităţii vieţii pentru 
238 copii și tineri instituţionalizaţi şi din comuni-
tate prin oferirea de servicii integrate (educare, 
consiliere, dezvoltare de abilităţi de viaţă inde-
pendentă, formare profesională, alte terapii de 
recuperare) şi crearea de parteneriate în scopul 
integrării socio-profesionale a acestora. Valoa-
rea totală a proiectului este de 5.681,284.35 lei, 
din care 4.829,091.70 lei reprezintă contribuţia 
Uniunii Europene, 738,566.95 lei reprezintă 
contribuţia din bugetul naţional și 113,625.70 lei 
reprezintă contribuţia publică proprie.

„Casele de Tip Familial vor fi opt la număr, 
la nivel de județ. Lumina va avea Case de Tip 
Familial iar acei copii care vor locui acolo vor 
beneficia și de serviciile oferite în cadrul Centru-
lui de Zi de Recuperare ce va fi construit tot la 
Lumina. Mai mult, în cadrul acestui proiect, ne 
propunem să identificăm copiii din comunitate 

RĂSPLATĂ PENTRU 
SENIORI

  ● OVIDIU
MAI IMPLICAT! MAI INTEGRAT!
● ÎNCHIDEREA CENTRELOR DE MARE CAPACITATE, CU SPRIJINUL ȘI IMPLICAREA TUTUROR  

MEMBRILOR COMUNITĂȚII  ● A III-a caravană din cadrul Proiectului  „Mai implicat!  Mai integrat!“ 
s-a desfășurat în localitatea Ovidiu, în prezența autorităților locale și ONG-urilor

Constănțenii n-au uitat că într-o iarnă, când 
nu puteai să lași nici măcar un câine afară, 
cetățenii din Cumpăna, alături de doamna 
Mariana Gâju, primarul comunei, au mers, 

cu lumânări în mâini, în fața sediului ENEL să 
protesteze și să solicite o intervenție rapidă 
pentru reabilitarea rețelei de distribuție din lo-
calitate, comuna Cumpăna fiind mereu supu-
să întreruperii alimentării cu energie electrică, 
ceea ce în mod evident generează inconve-
niente majore, mii de oameni, copii și bătrâni 
rămânând în beznă și fără căldură. Au urmat 
promisiuni și termene, s-a vorbit de investiții și 
de o altă atitudine, numai că, iată, după atâția 
și atâția ani, promisiunile au rămas doar pe 
hârtie, iar localnicii trec prin același coșmar, 
cu nopți fără curent electric, cu dimineți fără 

nicio speranță câtă vreme povestea se repe-
tă. Din păcate, în ciuda sesizărilor făcute de 
localnici și de agenții economici din Cumpă-
na, oamenii sunt nevoiți să înregistreze pier-
deri și să aibă necazuri. Cetățenii se plâng că 
aparatele de uz casnic sunt afectate, își strigă 
nemulțumirea și fac plângeri și sesizări, amă-

gindu-se că vor fi ascultați și ENEL Distribuție 
va avea, în sfârșit, o altă atitudine, una care 
să fie un sprijin pentru locuitorii din Cumpăna. 

Mariana Gâju, primarul comunei face încă 
un apel disperat către Enel Distribuție și aș-
teaptă o soluție care să aducă liniștea într-o 
localitate de 15.000 de locuitori și să se re-
zolve o problemă care persistă de câțiva ani.

Iacob IONIȚĂ

● CUMPĂNA
UN APEL DISPERAT 

CĂTRE ENEL DISTRIBUȚIE

care nu au avut șansa de a-și continua studiile, 
să îi includem în grupul țintă și să facem o parte 
de formare profesională pentru ei. Tot din comu-
nitate, părinții care au copii cu diverse dizabilități 
vor putea să acceseze serviciile centrelor de zi 
și de recuperare. Astfel, putem să prevenim in-
stituționalizarea copiilor din familiile cu risc“, a 
declarat Atena Fătu, managerul proiectului „Mai 
implicat! Mai integrat!“. 

Prin intermediul acestui proiect, se dorește 
creșterea calității vieții pentru 238 de copii și 
tineri instituționalizați prin oferirea de servicii 
integrate (educare, consiliere, dezvoltarea abi-
lităților de viață independentă, formare profesio-
nală, terapii de recuperare etc.), dar și formarea 
a 110 asistenți maternali profesioniști. De ase-
menea, se dorește înființarea sau reactivarea 
acolo unde există a structurilor comunitare con-
sultative din care fac parte autoritățile locale și 
reprezentanți ai comunităților locale, oameni de 
afaceri sau ONG-uri.

Pentru ca întregul proces de dezinstituționa-
lizare să se realizeze cât mai eficient și pentru 
extinderea serviciilor oferite de DGASPC Con-
stanța este nevoie, așadar, de sprijinul întregii 
comunități locale. Marcel Hriczko, președintele 
Băncii Regionale pentru Alimente Constanța 
și reprezentant al Fundației Romania Project 
Rescue, filiala Constanța, le-a vorbit celor pre-
zenți despre modul în care organizațiile non-gu-
vernamentale pot veni în sprijinul autorităților 
locale și, implicit, în sprijinul proiectelor derulate 
în prezent de DGASPC Constanța pornind de 

la exemplul propriu. „Noi, ca Bancă 
Regională pentru Alimente, nu lucrăm 
direct cu persoane fizice, cu benefici-
ari, ci cu ONG-uri. Adică, produsele 
de la noi merg către organizațiile non-
guvernamentale care le distribuie în 
comunități, acolo unde au identificat 
persoanele/familiile care au nevoie de 
sprijin. Vrem să ne extindem colabo-
rările cu marii producători agricoli din 
Dobrogea pentru a ajuta cât mai multe 
familii. În ceea ce privește activitatea 
Fundației Project Romania Rescue, în 
județul Constanța funcționează două 
case de tip familial, un modul pentru 
fete – Casa Chara și unul pentru băieți 
– Casa Benjamin. Este mult de muncă, 

foarte mult cu și pentru acești copii, dar este și 
frumos. Rezultatele muncii noastre nu este ime-
diat, ci în timp, atunci când copilul este realizat, 
are un serviciu bun, are propria lui familie. Este 
o satisfacție uriașă pentru noi să vedem copii 
care au fost protejați în casele de tip familial și 
care au servicii mai bine plătite decât noi. Unii 
dintre ei au ajuns navigatori, alții asistenți medi-
cali; este fantastic. Am înțeles că fiecare dintre 
ei este important. Aceasta este maniera noastră 
de abordare“, a afirmat Marcel Hriczko.

David Turner, președintele Asociației „Charity 
East“, Constanța, are în grijă nouă copii – Casa 
„Giulia“. Povestea lui a început în urmă cu 18 
ani. „Majoritatea copiilor pe care i-am avut erau 
nou născuți, abandonați în spital. Am dorit să îi 
creștem alături de copiii noștri proprii, în fami-
lia noastră. Acesta este, de fapt, avantajul unei 
case de tip familial: le putem acorda mult mai 
mult timp, putem să îi ajutăm cu temele, să îi 
implicăm în toate activitățile casnice. Niciunul 
dintre copiii noștri nu a abandonat școala. Mulți 
dintre ei sunt acum adulți. Sunt la casa lor. Sunt 
foarte bine. În urmă cu șase luni am încheiat o 
colaborare cu Banca Regională pentru Alimente 
Constanța, ceea ce ne ajută enorm pentru că 
noi suntem mereu prezenți în comunitate alături 
de copiii pe care îi avem în grijă și distribuim 
mereu alimentele familiilor cu posibilități financi-
are reduse. Astfel de acțiuni au ca rezultat final 
scăderea riscului de abandon“, a declarat David 
Turner. 

A consemnat, Ionela SAUCIUC

Lună de lună, Primăria Constanța îi celebrea-
ză pe seniorii care împlinesc 80, 90 și 100 de 
ani, precum și pe cei care sărbătoresc 50 de 
ani de căsătorie. În acest fel, municipalitatea îi 
răsplătește pentru contribuția adusă la clădirea 
orașului nostru.

De curând, 147 de vârstnici, au primit acasă, 
prin mandat poștal, sumele oferite de adminis-
trația locală.

Primăria Constanța le oferă locuitorilor ei 
care au împlinit aceste venerabile vârste urmă-
toarele sume: 300 de lei seniorilor trecuți de 80 

de ani, 500 de lei celor de 90 de ani, 1.000 de 
lei celor care au împlinit 100 de ani și 300 de 
lei pentru cei care au petrecut împreună peste 
jumătate de secol.

Pentru a intra în posesia sumelor, constăn-
țenii care se încadrează în criteriile amintite 
trebuie să trimită adresa de e-mail primarie@
primaria-constanta.ro următoarele documente: 

cerere tip;  copie conform cu originalul a certifi-
catului de naștere; copie conform cu originalul a 
cărții de identitate;  copie conform cu originalul 
a certificatului de căsătorie - pentru cei care ani-
versează 50 de ani de căsătorie.

Documentele se pot depune și la Centrul de 
Informare pentru Cetățeni, situat în Bulevardul 
Alexandru Lăpușneanu, nr.116 C (incinta City 
Park Mall, etajul I, aripa nouă), în zilele de luni, 
marți, miercuri, vineri între orele 08.30-16.30, iar 
în ziua de joi între orele 08.30 - 18.30. Pentru re-
lații suplimentare, Centrul de Informare Cetățeni 
va fi apelat la nr. de tel 0241/485.533.

Atenție! Cererile nu se primesc înainte de 
data aniversării, iar pentru cupluri este necesar 
ca ambii soți să fie în viață.

Irina OANCEA
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● Concluziile unui dialog între fermieri și specialiști
FINANȚAREA INSUFICIENTĂ A CERCETĂRII

 ● Agricultura românească în contextul globalizării
Academia Română, în parteneriat cu Academia 

de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-
Şişeşti“ a organizat dezbaterea cu tema „Agricultura 
românească în contextul globalizării“. Manifestarea 
a fost inițiată de acad. Ioan Dumitrache, secretar 
general al Academiei Române, ca urmare a întâlniri-
lor avute cu reprezentanți ai fermierilor din întreaga 
țară, care și-au exprimat dorința de a discuta cu me-
diul academic și de cercetare, precum și cu factorii 
de decizie, despre problemele apărute în agricultura 
românească în noua configurație determinată de 
fenomenul globalizării.

La dezbatere au participat membrii Academiei 
Române, membrii Academiei de Științe Agricole și 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, rectorii universi-
tăților de profil din Iași, Timișoara și Craiova, spe-
cialiști și reprezentanți ai unităților de cercetare și 
30 de fermieri și reprezentanți ai organizațiilor profe-
sionale din agricultură precum: Federația Națională 
Pro Agro, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli 
din România (LAPAR), Asociația Producătorilor 
de Porumb din România, Uniunea de Ramură 
Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal, 
Asociația Agricultorilor Maghiari din România. 

Moderatorii dezbaterii organizate în Aula 
Academiei Române au fost acad. Cristian Hera, 
președintele Secției de Științe Agricole și Silvice a 

ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE

Facultatea de Istorie și Științe Politice (FISP) a Uni-
versității Ovidius din Constanța (UOC) a organizat, în 
cadrul proiectului ROSE „#PânăLaCapăt”, o întâlnire 
a studenților de la specializările Istorie, Științe Politi-
ce și Relații Internaționale și Studii Europene cu unul 
dintre cei mai cunoscuți ghizi de turism din capitală, 
Alina Brașoveanu,informează conf. univ. dr.Emanuel 
Plopeanu, decanul FISP.

Potrivit sursei citate, aceasta a fost ultima activitate 
desfășurată în anul universitar 2020 – 2021, în cadrul 
proiectului ROSE, ale cărui principale obiective sunt re-
ducerea abandonului școlar în rândul studenților FISP  
și oferirea unor perspective tangibile de carieră.

« Fondator al proiectului „When in Bucharest”, invita-
tul a ținut o prelegere foarte interesantă despre benefi-
ciile și provocările activității sale profesionale. A urmat 
o sesiune consistentă și dinamică de întrebări, comen-
tarii și răspunsuri », a declarat conf. univ. dr.Emanuel 
Plopeanu.

Întâlnirea a reprezentat cel de-al treilea episod din 
ciclul „Întâlniri pentru carieră”, deschis de prezentări-
le susținute de Daniel Costache Bolocan, managerul 
Muzeului Județean Buzău și Aurel Stănică, cercetător 
științific II la Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gav-
rilă Simion” din Tulcea, ambii absolvenți ai Facultății de 
Istorie Și Științe Politice.

Daniel Costache Bolocan a invocat perspectiva foar-
te apropiată a unui deficit de muzeografi care să ocupe 
posturile din schema de personal a multor muzee din 
țară și i-a îndemnat pe studenții FISP să ia în calcul o 
asemenea oportunitate de carieră. Nu în ultimul rând, 
aceștia a fost foarte interesați de condițiile, conținutul  

„Stagii de practică - creșterea 
inserției pe piața muncii a 

studenților din regiunea Sud-Est” 

și etapele unui concurs pentru un post de muzeograf 
/ cercetător.   

În același timp, Aurel Stănică le-a vorbit studenților 
despre cele mai importante șantiere arheologice rea-
lizate sub coordonarea Institutului de Cercetări Eco- 
Muzeale „Gavrilă Simion”. A subliniat de asemenea că, 
în domeniul în care lucrează, este în continuare nevoie 
de absolvenți ai specializării Istorie, pe măsură ce pro-
iectele mari de infrastructură au nevoie de lucrări de 
arheologie preventivă.

Universitatea Ovidius din Constanța implementea-
ză, începând cu anul universitar 2019 - 2020, pro-
iectul ROSE cu titlul „Centru de Învățare SAPIENTIA 
– OVIDIUS”, acord de grant nr. 106/SGU/CI/II din 
18.12.2018. Proiectul se adresează studenților din anul 
I, în special celor care prezintă risc de abandon școlar, 
și este finanțat de Banca Mondială, cu sediul central în 
Washington D.C. - SUA, prin Unitatea de Management 
al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) din cadrul 
Ministerului Educației (ME). Activitățile principale ale 
proiectului sunt de consiliere și de tutorat.

Ani MERLĂ

● Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice implementează proiectul ROSE 
#PânăLaCapăt – prevenirea abandonului după primul an de studii

Academiei Române, și prof. univ. Valeriu Tabără, 
președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.

În deschidere, academicianul Ioan Dumitrache, 
secretar general al Academiei Române, a prezentat 
principalele aspecte legate de modernizarea agricultu-
rii în contextul noii revoluții industriale bazată pe inte-
grarea tehnologiilor digitale în toate sectoarele socio- 
economice și a pledat pentru digitalizarea agriculturii.

În cadrul dezbaterilor a fost analizată situația din 
fiecare ramură a agriculturii, principalele teme fiind: 
programele de cercetare științifică din agricultură, 
ca etalon al dezvoltării durabile, concretizarea prin-
cipiilor de securitate alimentară, dezvoltarea rurală 
și agricultura inteligentă, programele de finanțare 
destinate sectorului agricol și, nu în ultimul rând, ini-
țiativele fermierilor. Astfel, referatele prezentate de 
specialiști în prima parte a reuniunii au vizat cultura 
mare, zootehnia, horticultura, cercetarea științifică 
și dezvoltarea rurală, dar și digitalizarea agriculturii.

Pornind de la referatele susținute de către spe-
cialiști din Academia Română, Academia de Științe 
Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ și de 
către reprezentanți ai LAPAR, discuțiile cu fermierii, 
cei mai buni cunoscători ai realităților agricole, au 
evidențiat problemele actuale cu care se confruntă 
agricultura:

1. Fărâmițarea excesivă a terenurilor agricole, 
cu repercusiuni în producția vegetală și zootehnică, 
fiind necesare măsuri de sprijin în vederea asocierii 
producătorilor privind: lucrarea terenului, colectarea 
și obținerea de valoare adăugată prin procesarea 
produselor agricole.

2. Dezechilibru între producția vegetală și ani-
mală, ponderea redusă a sectorului zootehnic în 
agricultura românească (circa 25-30%, în ultimii 
zece ani), procesarea scăzută a producției agricole 
primare (1,02 lei/ produs procesat la 1 leu/ producție 
agricolă primară, față de raportul 3:1 din Uniunea 
Europeană). 

3. România, deși dispune de potențial agricol 
ridicat, importă produse agroalimentare realizând 
un deficit de cca 2 miliarde euro anual, provenit în 
principal din importul de legume și fructe, carne și 
preparate din carne, produse lactate, ouă și pește.

4. Lipsa acută a specialiștilor cu pregătire medie 
în domeniul agriculturii, influențată decisiv de renun-
țarea la școlile profesionale, desființarea sau distru-
gerea bazei materiale a liceelor agricole și de aban-
donul școlar (peste 18,1 %, locul trei în Europa). 

5. Lipsa unor investiții majore în agricultură și 
în zootehnie: realizarea unor spații de depozitare, 
dezvoltarea sectorului de prelucrare și conservare 
a legumelor și fructelor, ceea ce determină o contri-

buție redusă a acestui domeniu în PIB-ul țării (sub 5 %).
6. Necesitatea impunerii unor criterii de performanță 

în agricultură, sprijinirea procesului de digitizare a agri-
culturii, schimbarea modului de subvenționare (de la 
forma actuală pe suprafață, total neproductivă pentru 
România, la subvenționarea producției facturate).

7. Slaba finanțare a cercetării (sub 0,18 % din PIB), 
inclusiv a celei din domeniul agricol și reticența față de 
biotehnologii și de tehnologiile moderne. 

8. Nepromovarea sistemelor agrosilvice, ceea ce nu 
va permite atingerea dezideratelor stabilite privind redu-
cerea efectelor schimbărilor climatice. 

Concluziile discuțiilor dintre fermierii și specialiștii reu-
niți sub cupola Academiei Române au făcut obiectul unui 
Raport final, ce a fost înaintat factorilor de decizie, în care 
se solicită o întâlnire cu prim-ministrul României și cu mi-
nistrul agriculturii, pentru elaborarea unui plan concret de 
susținere a agriculturii românești, care să conțină măsuri 
pragmatice și eficiente.

Iulian TALIANU

Universitatea Ovidius din  Constanța (UOC), în partene-
riat cu Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț 
și Industrie Filiala Brăila, finalizează proiectul „Stagii de 
practică - creșterea inserției pe piața muncii a studenților 
din regiunea Sud-Est”, cod MySMIS 109084, cofinanțat 
din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman – POCU/90/6.13/6.14, informează conf.univ.
dr.ing. Daniela Jitariu, coordonator partener 1.

„Proiectul s-a desfășurat în perioada 
12.09.2018 - 04.08.2021 și a vizat organizarea 
de stagii de practică pentru studenți în domeniul 
agroalimentar, industrie și servicii. Având o va-
loare totală de 1.915.814,20 lei, proiectul a venit 
în sprijinul entităților implicate: studenți, univer-
sitate și agenți economici reprezentativi din Re-
giunea de Sud-Est, prin realizarea, dezvoltarea 
și consolidarea de parteneriate atât în desfă-
șurarea stagiilor de practică inovative conform 
specilalizărilor de interes – chimie alimentară, 
agricultură și horticultură, ecologie și biologie, 
geografie și asistență socială, cât și în facilitarea 
tranziției de la școală la viața activă”, precizează 
conf.univ.dr.ing. Daniela Jitariu. 

Detalii suplimentare despre proiect sunt disponibile 
pe portalul: http://scoalaromanadeafaceri.ro/despre-pro-
iect-109084. 

Iacob IONIȚĂ
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ORAȘUL CU O INFRASTRUCTURĂ 
CARE SPRIJINĂ TURISMUL

UN PARTENERIAT EFICIENT ÎNTRE PRIMĂRIE ȘI LICEUL TEORETIC „DECEBAL”
   ●  „MĂSURI INTEGRATE PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ” 

  ●  NĂVODARI

Iată, în vara lui 2021, un nou proiect, 
care vizează eficiența energetică prin 
modernizarea și extinderea ilumina-

tului public, se află printre prioritățile 
primăriei din Năvodari, un oraș care se 
dezvoltă de la un an la altul, îmbună-
tățindu-și infrastructura cu ajutorul pro-
iectelor. „Odată cu executarea lucră-
rilor de extindere, rețeaua de iluminat 
public a orașului Năvodari va fi dotată 
cu un sistem de telegestiune care va 
permite controlul în timp real, pornirea/
oprirea corpurilor existente și a celor 
montate prin proiect, identificarea pro-
blemelor din sistemul de iluminat pu-
blic și a eventualelor furturi de energie 
din rețea, va permite reglarea fluxului 
luminos și va raporta și înregistra au-
tomat eventualele defecțiuni sau erori 
de funcționare”, precizează Adrian 
Constantin, reprezentantul primăriei 
din Năvodari. Sistemul de iluminat, se 
cuvine să menționăm, va monitoriza 
și înregistra consumurile de energie 
electrică, precum și diverse mărimi 
electrice (tensiune, frec-
vență etc.); monitorizarea 
și înregistrarea putând fi 
realizate pentru fiecare 
corp de iluminat (și/sau 
punct de aprindere în par-
te) întregul sistem putând 
fi controlat informatizat.

Pe scurt, pentru o opti-
mă alimentare a sistemu-
lui de iluminat,  prin inter-
mediul acestui proiect, se 

Ediția din acest an a „Sunset Sea-
mphony” - In Memoriam Răzvan 
Metea, este și cea mai urmărită de 
constănțeni și turiști.

Sute de oameni au asistat, încă de 
la primul acord, la concertele susținu-
te de orchestra Bigg Dimm a’Band  și 
grupul pop-opera „Ad Libitum Voices”.

Emoția și bucuria au caracterizat 
feeria muzicală din Parcul Arheologic 
și de pe faleza Cazino Constanța, 
chiar dacă uneori pe obrajii organi-
zatorilor, muzicienilor și publicului au 
apărut și lacrimi de tristețe, ediția din 
acest an fiind dedicată memoriei lui 
Răzvan Metea, dirijorul care a înființat 
și condus orchestra Bigg Dimm a’Band 
timp de 10 ani trecând în neființă în 
luna aprilie, la numai 43 de ani.

„Ne-am bucurat să vedem sute de 
oameni la fiecare concert, în fiecare 
seară. Am revăzut spectatori fideli, 
care de-abia așteptau reîntâlnirea cu 
orchestra din Cluj, dar și mulți turiști și 
constănțeni care au venit pentru prima 
dată. Și cred că Răzvan ne-a urmărit 
și el, de acolo, de unde este acum, și 
că a aplaudat prestația elevilor săi, așa 
cum o făcea de fiecare dată.”, a spus 
Sebi Pătrunjei, responsabil PR al eve-
nimentului.

●  „SUNSET SEA-mphony 2021”
In Memoriam Răzvan METEA ●

Ultimul an ne-a demonstrat cu atât mai 
mult că ar trebui să punem pe primul plan 
sănătatea, să ţinem cont de sfaturile medici-
lor şi să ne protejăm aşa cum ştim mai bine. 
Pentru a veni în sprijinul comunităţii situate în 
arealul delimitat de străzile Soveja, Ştefăniţă 
Vodă, Zmeurei şi Badea Cârţan, Primăria 
Constanţa, în parteneriat cu Fundaţia Baylor 
Marea Neagră, a organizat în campusul 
Henri Coandă o acţiune de testare pentru 
hepatita B, hepatita C și HIV. 

Acțiunea a avut loc în cadrul proiectului 
„Măsuri integrate pentru o viaţă mai bună”, 

un proiect dedicat comunităţii din zona amin-
tită. Testarea s-a făcut după o scurtă sesiune 
de informare despre infecţii - transmitere, 
prevenirea infectării, diagnosticare şi trata-
ment, precum şi comunicarea şi interpreta-
rea rezultatelor testelor. 

Amintim că proiectul „Măsuri integrate 
pentru o viaţă mai bună” este cofinanţat 
din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, cod 
MySMIS: 114654 şi este derulat de Primăria 
Municipiului Constanţa în parteneriat cu Lice-
ul Teoretic „Decebal”. 

va realiza o rețea electrică subterană 
care va permite ca alimentarea siste-
mului să se facă din rețea și nu doar 
din acumulatorul aferent fiecărui stâlp 
în parte. Sunt detalii necesare, ele nu 
fac altceva decât să demonstreze că e 
vorba de un proiect util și eficient, un 
proiect prin care se va înregistra o scă-
dere a consumului de energie primară 
în iluminatul public, se va înregistra, 
fapt notabil, o scădere a gazelor cu 
efect de seră.

Alte detalii despre proiect „se vor 
monta, prin această investiție, sisteme 
fotovoltaice și stâlpi metalici conici; pro-
iectul prevede rețea de alimentare sub-
terană și echiparea stâlpilor cu aparate 
de iluminat cu LED cu puteri de 25W, 
35W, 54W și 70W”, precizează Florin 
Chelaru, primarul orașului Năvodari, 
un gospodar neobosit, care a inițiat câ-
teva proiecte cu un impact semnificativ, 
când vine vorba de infrastructură și de 
dezvoltarea turismului, încă un semn 
că Năvodari este o stațiune balneocli-
materică cu un potențial care contea-
ză, atât pentru localnici, cât și pentru 
investitorii care nu ezită să promoveze 
pensiunile din zonă, venind în întâm-
pinarea turiștilor cu servicii de calitate, 
beneficiind, iată și de ajutorul autorită-
ților locale care, după cum vedeți, con-
solidează infrastructura.

Ionela SAUCIUC

Obiectivul general al proiectului îl reprezin-
tă reducerea numărului de persoane aflate 
în risc de sărăcie şi excluziune socială din 
comunitatea marginalizată studiată în care 
există populaţie aparţinând minorităţii rome, 
prin sprijinirea integrării socio-economice a 
600 de persoane din comunitatea margina-
lizată rezidentă în zona de intervenţie ce în-
globează şi campusul social „Henri Coandă”. 

În cadrul proiectului sunt utilizate măsuri 
integrate de îmbunătăţire a nivelului de edu-
caţie în rândul preşcolarilor şi elevilor romi şi 
neromi, de stimulare a capacităţii de inserţie 

profesională a persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă şi a celor care intenţio-
nează să demareze o activitate pe cont pro-
priu, precum şi de creştere a accesului la 
servicii sociale şi de asistenţă medicală de 
înaltă calitate. 

Proiectul are valoare totală de 
11.971.625,55 lei, din care 10.119.696,72 lei 
valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul 
Social European, 1.583.488,31 lei valoare 
totală eligibilă nerambursabilă din bugetul 
naţional şi 268.440,52 lei contribuţia bene-
ficiarului. 

Ionela SAUCIUC

Au fost organizate două concerte în 
fiecare zi - primul în Parcul Arheologic 
Constanța, între orele 19:00 și 20:00, 
iar cel de-al doilea pe faleza Cazino 
Constanța, în zona grupului statuar 
„Pescarii”., între orele 21:00 și 22:00.

Accesul spectatorilor la concerte 
este GRATUIT.

Proiectul „Sunset Sea-mphony 
2021” este finanțat de Primăria 
Municipiului Constanța și organizat 
de Asociația Culturală Georgiana 
Rusu, în parteneriat cu Federația 
Organizațiilor Neguvernamentale 
de Tineret Constanța și Academia 
Națională de Muzică „Gheorghe Dima” 
din Cluj Napoca. Bugetul total al pro-
iectului este de 275.000 lei, reprezen-
tând 250.000 lei - finanțare asigurată 
de municipiul Constanța și 25.500 lei 
- contribuție proprie a beneficiarului.

Proiectul este inclus în agenda de 
activități a programului Constanța – 
Capitala Tineretului din România 2021 
- 2022.

Sponsor: Infinity Art Dental.
Proiect: Sunset Sea-mphony 2021
Valoarea totală a proiectului: 

275.000 lei.

Iacob IONIȚĂ
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COMPLEXUL DE 
SERVICII COMUNITARE 
„CRISTINA“, 17 ANI DE 

ACTIVITATE!
Complexul de Servicii Comunitare „Cris-

tina“ a îmbrăcat haine de sărbătoare: 17 
ani de activitate au fost aniversați alături de 
copii, exact așa cum se sărbătoresc eveni-
mentele importante în familiile obișnuite. 
Diferența este că familia de aici este foarte 
mare și are mulți copii speciali care, în ciuda 
problemelor grave de sănătate de care sufe-
ră, sunt mereu veseli! 

Personalul care are grijă de ei le-a pre-
gătit, o petrecere surpriză. Baloane colorate 
și baloane de săpun, un tort imens, confetti, 
pictură pe față, muzică, sucuri naturale, piz-
za, jocuri, dansuri și multă, multă voie bună.

O pinata în formă de steluță le-a cam dat 
de furcă celor mici pentru că nu a cedat sub 
nicio formă loviturilor și nu le-a eliberat bom-
boanele din interior. Samir, unul dintre be-
neficiari, a reușit până la urmă să elibereze 
dulciurile, spre bucuria tuturor.

Aici, la Complexul de Servicii Comunitare 
„Cristina“ aparținând Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Con-
stanța sunt îngrijiți copiii cu dizabilități și alte 
probleme de sănătate asociate. Complexul 
beneficiază și de un Centru de Zi unde fac 
terapie atât micuții instituționalizați, cât și cei 
din comunitate (kinetoterapie, logopedie, hi-
droterapie etc.). 

Alin sau Alinuțul este unul dintre cei mai 
micuți beneficiari ai Complexului; o dulceață 
de copil în vârstă de un an și jumătate. Ochii 
lui negri, rotunzi și foarte mari, și zâmbetul 
lui îți alungă orice supărare. Alinuț are foarte 
multe probleme de sănătate și malformații. 
A trecut deja prin două operații destul de 
grele făcute la Spitalul „Marie Curie“ din ca-
pitală. „Cu toate acestea, cu toată suferința 
prin care a trecut, Alin al nostru este tot un 
zâmbet și o fericire. Este suficient doar să îl 
privești și ți se umple inima de bucurie. Nu 
plânge niciodată și îi place foarte mult să 
fie ținut în brațe. Este un copil extraordinar. 
Toți sunt extraordinari“, a declarat Mariana 
Gioga, șeful Complexului de Servicii Comu-

nitare „Cristina“. Familia lui Alin nu l-a uitat. 
Părinții, frații, bunicii vin mereu să îl viziteze 
însă nu au posibilitatea să îl îngrijească așa 
cum ar avea el nevoie, date fiind toate dia-
gnosticele greu de pronunțat. 

Aici este „acasă“ pentru copilași care au 
nevoie în permanență de îngrijiri speciale. 
Sunt inclusiv copii cărora li s-au dat puține 
șanse că vor supraviețui. Și totuși, oamenii 
mari încă mai cred că se pot întâmpla și  
minuni! 

Aici nu este un centru. Nu este un spital. 
Aici este o familie. 

Ionela SAUCIUC

Cinci studenți ai Facultății de Matematică 
și Informatică (FMI) din cadrul Universității 
Ovidius din Constanța (UOC) au participat 
la concursul național de securitate informa-
tică UNbreakable România de tip „Capture 
the flag”, informează asist. univ. dr.Dorin 
Iordache.

Potrivit sursei citate, competiția ce s-a 
desfășurat individual și pe echipe este des-
tinată liceenilor și studenților din țară care 
se pregătesc pentru o carieră în securitate 
cibernetică sau doresc să își îmbunătațeas-
că cunoștințele din domeniul securităţii ci-
bernetice, fiind ocazia concretă de a verifica 
propriile cunoştinţe.

„Pe măsură ce decalajul de competențe 
în materie de securitate cibernetică conti-
nuă să crească atât în sectorul privat, cât și 
în cel public, competițiile de securitate ciber-
netică au fost recunoscute la nivel mondial 
ca o metodă eficientă pentru găsirea de noi 

  COMPETENȚE ÎN MATERIE 
                                 DE SECURITATE CIBERNETICĂ

● Studenții Facultății de Matematică și Informatică s-au remarcat la  
concursul național de securitate informatică  UNbreakable România

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC), 
Academia de Studii Economice din București 
(ASE București) și TalTech University din 
Estonia a organizat prima școală de vară în 
domeniul Blockchain, în cadrul căreia au par-
ticipat peste 110 studenți ai celor trei instituții 
academice, informează lect. univ. dr. Gabriela 
Badea, prodecan al Facultății de Matematică 
și Informatică din cadrul UOC.

Cursurile din cadrul școlii de vară s-au 
desfășurat online și fac parte din proiectul 
cu finanțare Erasmus+, Blockchain for En-
trepreneurs – Blockchain for Entrepreneurs 
– a non-traditional Industry 4.0 curriculum for 
Higher Education (BLOCKS), în cadrul căruia 
UOC deține rolul de partener.

La Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) 
a avut loc astăzi, în urmă cu câteva zile, des-
chiderea Forumului economic franco-român, 
organizat de Camera de Comerț, Industrie și 
Agricultură Franceză din România (CCIFER), 
Secția română a Consilierilor pentru Comerț ex-
terior ai Franței (CCEF) și Camera de Comerț și 
Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu 
Ambasada Franței, informează Biroul de presă 
al UOC.

Potrivit conf. univ. dr. Ion Dănuţ Jugănaru, 
Directorul general al Camerei de Comerţ, Indus-
trie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa (CCINA 
Constanţa), la deschidere, în Sala Senatului au 
fost 60 de participanți, în timp ce alte 150 de 
persoane au fost prezente online.

În cuvântul de salut, conf. univ. dr. Dan Marcel 
Iliescu, rectorul UOC, a vorbit despre oportunita-
tea pe care Forumul o deschide pentru instituția 
de învățământ superior.

„Le mulțumesc organizatorilor pentru onoarea 
pe care ne-au făcut-o alegând ca universitatea 
noastră să fie gazda acestui forum și, de ase-
menea, pentru oportunitatea pe care această 

NOI CUNOȘTINȚE ȘI ABILITĂȚI PENTRU STUDENȚI 

● Prima școală de vară în domeniul Blockchain la Universitatea Ovidius din Constanța

CONSTANȚA - COMUNITATE DURABILĂ CU POTENȚIAL TURISTIC ȘI ECONOMIC
● Forum economic franco-român găzduit de Universitatea Ovidius din Constanța

„Scopul acestui program intensiv este de 
a-i pregăti pe tineri să înțeleagă tehnologia 
blockchain și maniera în care aceasta poate 
afecta industriile, permințându-le, ulterior, să 
utilizeze această tehnologie în viitoarele pro-
iecte pe care și le vor dezvolta. Totodată, pe 
parcursul școlii de vară, studenții vor dobân-
di cunoștințe și abilități precum: înțelegerea 
conceptelor, aplicarea și integrarea acestora, 

talente. Mai mult decât atât, aceste inițiative 
au fost create pentru a încuraja dezvoltarea 
competențelor necesare pentru a alege o 
carieră în securitate cibernetică”, precizează 
asist. univ. dr. Dorin Iordache.

La concursul individual,  dintr-un număr 
total de 700 de participanţi, studenții FMI au 
obținut următoarele rezultate:

Specializarea Informatică:

• Iustin-Alexandru Vîlcu, student în 
anul II - locul 26,

• Alexandru Chiriacescu, student în 
anul II – locul 27.

Specializarea Computer science:
• Marius-Paul Boldeanu, student anul 

II - locul 30,
• Andrei Ispas, student anul I, – locul 

31,
• Costin-Tiberiu Vasilescu, student 

anul I – locul 67.
La concursul pe echipe, care a avut loc în 

urmă cu câteva zile, aceiași cinci studenţi, 
grupaţi în două echipe - Blackout şi G2OVI - 
s-au clasat locurile 17, respectiv 21.

Performanțele din competiție vor fi utiliza-
te pentru a calcula clasamentul final #ROE-
duCyberSkills al liceelor și universităților din 
România.

Adrian CRĂCIUN

dar și prezentarea și comunicarea critică a 
ideilor legate de tehnologia blockchain”, pre-
cizează lect. univ. dr. Gabriela Badea.

Tematica programului de pregătire a  cu-
prins: fundamentele tehnologiei blockchain 
și smart contracts; exemple de bune practici 
în logistică, comerț internațional, finanțe inter-
naționale, audit, procese publice, automobile 
și agricultură, iar cursurile sunt susținute de 
către reprezentanți ai celor șapte instituții par-
tenere care implementează proiectul BLOC-
KS: UOC, ASE București, ZITEC - România, 
TelTEch University - Estonia, Mathemagene-
sis - Grecia, Viteco - Italia, Baltic Computer 
Academy - Letonia.

Adrian CRĂCIUN

întâlnire o deschide universității noastre. S-a 
vorbit despre criza forței de muncă. Universita-
tea poate fi un partener, însă mediul academic 
nu poate fi soluția fără un parteneriat solid cu 
mediul economic. Universitatea Ovidius din 
Constanța este deschisă unor astfel de colabo-
rări, mai ales că am plăcerea să vă spun că pre-
ședintele Forumului Oamenilor de Afaceri din 
UOC este președintele CCIR, Mihai Daraban. 
Îmi doresc să rămâneți cu amintiri frumoase 
despre noi și să reveniți, pentru că aici ușa vă 
va fi mereu deschisă și veți găsi mereu parteneri 
și prieteni adevărați”, a precizat conf. univ. dr. 
Dan Marcel Iliescu, rectorul UOC.

La rândul ei, Ambasadoarea Franței la Bu-
curești, Laurence Auer a subliniat că țara sa 
este între primii trei mari investitori străini din 
România, fiind prezentă cu 3.600 de companii, 
ce reunesc peste 125.000 de locuri de muncă. 
Parteneriatul economic franco-român face par-
te dintr-o relație istorică și cultivă oportunități 
de colaborare între cele două țări pe sectoare 
strategice: auto, aeronautică, energetică etc. 
Acest parteneriat este cu atât mai important 

în contextul rezilienței europene, care implică 
consolidarea capacității industriale și logistice 
a întreprinderilor europene, precum și o pozițio-
nare competitivă a produselor europene la nivel 
mondial.

Președintele CCIR, Mihai Daraban, a atras 
atenția asupra faptului că Forumul subliniază 
atractivitatea României pentru dezvoltarea vi-
itoarelor investiții în sectoare strategice pentru 
România: industrie, energie, agricultură, turism, 
infrastructură și oportunitățile pe care companii-
le franceze și românești le pot deschide împreu-
nă în plan local sau național.  

În agenda evenimentului au fost incluse mese 
rotunde cu teme precum: parteneriatul econo-
mic franco-român și oportunitățile de dezvoltare 
a investițiilor; factorii de atractivitate și de dez-
voltare pentru investiții; Constanța – platformă 
de acces regional; Marea Neagră, platformă re-
gională; oportunități industriale; Constanța - co-
munitate durabilă pentru realizarea potențialului 
turistic și economic.

 Ani MERLĂ
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- Discutăm într-o 
zi când se apropie 
momentul începerii 
anului școlar. Pri-
vind oferta educa-
țională a liceului, 
una atractivă, sun-
tem tentați să spu-
nem că elevii care 
au ales Liceul Tomis vor beneficia de 
calificări care se caută pe piața muncii…

- Avem calificări în domenii de actuali-
tate, cursurile sunt gratuite, elevii benefi-
ciază de burse, iar absolvenții pot obține 
certificatul internațional de recunoaștere 
a calificării profesionale. Suntem școală 
europeană! Liceul are - pentru calificări 
nivel patru - două domenii atractive: 
construcții, instalații și lucrări publice și 
producție media; pentru seral (F.R. - cali-
ficare nivel patru avem trei clase; pentru 
școala profesională - calificare nivel trei 
- avem două clase; la școala postliceală 
- calificare nivel cinci - absolvenții obțin 
calificări care au, cum spuneam, mare 
căutare pe piața muncii, o piață tot mai 
exigentă în ultima vreme, o piață anima-
tă de investitori, dar și de exigențele pe 
care le dezvoltă electronica și automati-
zările, urbanismul și amenajarea terito-
riului, instalațiile și lucrările publice. Mai 

● LICEUL TEHNOLOGIC TOMIS 
O ȘCOALĂ EUROPEANĂ

● UN PROIECT ÎN VALORE DE 1,5 MILIOANE EURO 

INOVARE ȘI CREATIVITATE
Primăria Municipiului Constanța implemen-

tează proiectul „Dezvoltarea industriilor cultura-
le și creative în Bazinul Mării Negre”, acronim 
CREA-CENTERS, prin intermediul Programului 
Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-
2020, alături de parteneri din 4 țări: Municipa-
litatea Çekmeköy - Turcia (liderul proiectului), 
Asociația Centrului de de Sprijin pentru Afaceri 
din Mykolaiv – Ucraina, Municipalitatea Kavala 
– Grecia și Municipalitatea Byala – Bulgaria.

Proiectul își propune să stabilească și să 
gestioneze spații de lucru comune moderne, în 
care persoane și companii din diferite discipline 
care operează în domeniul industriilor culturale 
și creative din Bazinul Mării Negre pot lucra îm-
preună, pot crea o rețea și pot ajunge la poten-
țiali clienți/investitori. Cu contribuția tuturor insti-
tuțiilor partenere implicate în proiect, activitățile 
vor avea loc în cadrul centrelor de creativitate 
care vor fi înființate în cele 5 țări. În acest fel, 
se vor crea cooperări, sinergii și o rețea pu-
ternică între persoane creative și companii din 
domeniu. În plus, va fi oferită posibilitatea de a 
participa la numeroase activități de inovare și 
creativitate în masă.

În Constanța, spațiile de lucru vor fi puse 
la dispoziție de către Colegiul Național de Arte 

Academia Română, prin Secția de Arte, Ar-
hitectură și Audiovizual, a lansat volumul „In 
honorem Răzvan Theodorescu“. 

Profesorul și academicianul Răzvan Theodo-
rescu a fost omagiat în alocuțiunile rostite de 
acad. Bogdan C. Simionescu și acad. Victor 
Spinei, vicepreședinți ai Academiei Române, 
acad. Sabina Ispas, directorul Institutului de 
Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu“, prof. 
Constantin Bălăceanu-Stolnici, membru de 
onoare al Academiei Române, prof. univ. Titus 
Vîjeu, dr. Dana Jenei, cercetător ştiinţific la Insti-
tutul de Istoria Artei „G. Oprescu“ și coordonator 
al volumului, dr. Adrian-Silvan Ionescu, directo-
rul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu“.

Lucrarea, apărută la editura Oscar Print, are 
387 de pagini, grupate în două secțiuni. Sec-
țiunea LaudatioAse deschide cu expunerile 
acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei 
Române, și acad. Marius Porumb, urmate de 
alte cinci texte. Secțiunea Studia in honorem 
cuprinde 29 de studii științifice semnate de 
cercetători prestigioși din țară și din străinăta-
te, din domeniul științelor umaniste: istoria ar-
tei, istorie, lingvistică, sociologie, muzicologie. 
Între aceștia de află Guy Burgel (Paris), Victor 
Friedman (Chicago), Francesco Guida (Roma), 
Alexandre Kostov (Sofia), toți fiind membri ai 
Asociației Internaționale de Studii Sud-Est Eu-
ropene, de Ioana Vlasiu, Adrian-Silvan Ionescu,  

Luna trecută, în fiecare weekend, primarul 
municipiului Constanța, Vergil Chițac, s-a 
întâlnit cu  reprezentanții asociațiilor de 
proprietari. Împreună cu cei pe care i-a întâlnit, 
edilul a stabilit constituirea unor grupuri 
de lucru, sub forma unor comitete, care să 
ajute municipalitatea  să pună în practică 
obiectivele comune ce țin de bunul mers al 
cartierului și per ansamblu al întregului oraș.

De-a lungul timpului, au fost situații în 
care legea sau hotărârile de Consiliu Local 
în privința îndatoririlor ce revin cetățenilor au 
fost ignorate. De aceea, era necesară găsirea 
unei soluții pentru a-i încuraja pe oameni să 
accepte responsabilitatea prezentului pentru 
a se bucura de schimbarea în bine a viitorului.

Vergil Chițac, primarul municipiului 
Constanța: „Am demarat elaborarea unui 
proiect de recompensare a asociațiilor de 
proprietari pentru colectarea selectiva și 
pentru întreținerea spațiilor verzi. Luăm 
în calcul plata unor prime pentru fiecare 
asociație ce își îndeplinește obiectivele de 
reciclare, așa cum au fost stabilite la nivelul 
întregii comunități europene din care facem 
parte. Sumele de bani vor putea fi exclusiv 
folosite pentru îmbunătățirea spațiilor de 
folosință comună ale asociației. Pentru 
întreținerea spațiilor verzi vom oferi prime 
în vederea achiziționării celor necesare 
desfășurării acestei activități.

Vom căuta o soluție să extindem acest 
program la nivelul întregului oraș, astfel 
încât, fie că vor recicla, fie că vor contribui 
la înfrumusețarea orașului, constănțenii vor 
fi răsplătiți. Voi continua comunicarea față 
în față cu cetățenii, ca să hotărâm împreună 
prioritățile pentru fiecare comunitate în parte. 
Aveți încredere!”

Iacob IONIȚĂ

„Regina Maria” (sala de spectacole, sala de mu-
zică, atelierele de ceramică, arhitectură și de-
sign), acestea urmând a fi dotate corespunzător.

Bugetul total al proiectului, a cărui implemen-
tare a început la 25 decembrie 2020 și se va 
finaliza la 24 decembrie 2022, este de aproxi-
mativ 1,5 milioane de euro.

Până în prezent, au fost achiziționate echi-
pamente IT (laptopuri, multifuncționale, impri-
mantă 3D, videoproiectoare, routere wi-fi), un 
laser cutter 3D și vitrine de expunere, urmând 
ca, până la sfârșitul anului, să fie achiziționate 
și alte echipamente, mobilier și consumabile 
pentru dotarea spațiilor Colegiului și utilizare în 
activitățile specifice ale acestuia.

Andreea PASCU

● interlocutor: prof. Cornel Dumitrașcu, 
      directorul Liceului Tehnologic TOMIS  din Constanța

nou, liceul nostru, pe 
domeniul transporturi, 
pregătește o calificare 
mult așteptată: tehni-
cian diagnostic auto. 
Liceul are și patru clase 
de maiștri - calificare ni-
vel cinci: maistru meca-
nic și construcții civile, 

instalator în construcții, mașini și aparate 
electrice.

- Strategiile de practică, domnule di-
rector, sunt cele care contează. Acolo 
elevii deprind abilități și competențe care 
îi ajută când absolvenții se angajează…

- Știm asta, de aceea îi pregătim pe 
elevi în societăți cu experiență și cu fai-
mă, acolo au de la cine să învețe, ei înva-

ță de la specialiști de mâna întâi: Petro-
const S.A. și CT BUS SA, Arc Tebia SRL 
și Micro Concept Desing SRL și Expert 
Construct SRL, SC Anto Prompt Consult 
SRL, și SC Litoral Construct SA, sunt 
câțiva dintre partenerii noștri de practică. 
Și pentru că veni vorba de partenerii li-
ceului nostru, vă rog să înserați câteva 
cuvinte despre meritele profesoarei Ta-
tiana Rodica Pânzaru, director adjunct. 
Soluțiile inițiate de doamna Pânzaru au 
fost un punct de sprijin pentru stagiile de 
practică, ele având la bază disciplina. 
Cine citește lista cu partenerii noștri de 
practică înțelege repede care este nive-
lul de pregătire al absolvenților…

- O școală europeană recunoscută, un 
liceu cu tradiție…

- Un liceu unde am schimbat parchetul 
din 40 de săli de clasă din venituri pro-
prii. Pentru noul an școlar suntem pre-
gătiți de la sfârșitul lunii iulie! Avem totul 
pus la punct, tot ceea ce depinde de noi 
într-un liceu cu 1170 de elevi. O școa-
lă europeană, care nu mai are sală de 

sport! În privința asta 
avem o neînțelegere 
cu o școală din muni-
cipiu, vecină cu liceul 
nostru. Vă propun să 
tratăm într-o bună zi 
acest subiect cu hâr-
tiile pe masă…

- De acord.

Iulian
 TALIANU

„In honorem Răzvan 
Theodorescu“

Cristian-Robert Velescu ș.a. Volumul se încheie 
cu o Tabula gratulatoria, o scurtă biografie și o 
bibliografie a operei acad. Răzvan Theodo-
rescu. 

Una dintre cele mai proeminente personalități 
ale culturii române, acad. Răzvan Theodorescu 
este doctor în istorie, expert în artă veche ro-
mânească și artă medievală sud-europeană și 
profesor la Universitatea Națională de Arte din 
București. Din anul 2018 este vicepreședinte al 
Academiei Române, iar din 2012, președinte al 
Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual. A fost 
director al Institutului de Istoria Artei, șeful primei 
catedre UNESCO din România și Ministru al 
Culturii și Cultelor în perioada 2000-2004. Actu-
almente este secretar general al Asociației Inter-
naționale de Studii Sud-Est Europene, membru 
al Academiei Europene de Ştiinţe, Arte şi Litere 
și ambasador naţional al programului ONU „Ali-
anţa Civilizaţiilor“. Doctor Honoris Causa al mai 
multor universități din țară, academician Răzvan 
Theodorescu a fost distins cu Premiul „Herder“ al 
Universității din Viena și cu Ordinul Artelor și Lite-
relor al Republicii Franceze, în grad de Cavaler și 
în grad de Comandor, precum și cu titlul de Mare 
Ofiţer al Ordinului Naţional pentru Merit. 

Ani MERLĂ

Pentru a fi o comunitate 
puternică este nevoie ca toți 
constănțenii să se implice în 

viața orașului
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Oina are o tradiție. Oina, sport na-
țional, are o poveste, o poveste fru-
moasă. Mai nou, oina este încurajată 
de câteva proiecte pe care Nicolae 
Dobre, președintele Federației de oină 
din România, le știe bine, le știe atât 
de bine încât a izbutit să-i convingă și 
pe alții să i se alăture și împreună cu 
cei dispuși să descopere frumusețea 
acestui sport să îl promoveze în școli 
și în facultăți. Când vrea să arate că 
e îndrăgostit de oină, primul lui gând 
este să o promoveze în rândul tine-
rilor, Nicolae Dobre, care a fost și la 
Chișinău să facă o demonstrație cu 
oina, apelează la cuvinte frumoase și 
spune că ea, „oina, e o fată frumoasă, 

21 iunie 2021 va rămâne o zi însem-
nată într-un calendar sentimental, va fi 
ziua care le-a adus suporterilor o bu-
curie, un licăr de speranță că echipa 
lor de suflet - FARUL Constanța - va 
fi într-o bună zi mai mult decât a fost 
până acum. În 21 iunie - zi memora-
bilă - a fost consemnată unirea între 
Viitorul și FARUL, așa că suporterii 
constănțeni vor avea de acum o sin-
gură echipă, un singur brand: FARUL 
Constanța în Liga I. În fotografia care a 
apărut în toată presa i-am văzut pe cei 
care iau decizii: președintele Clubului: 
Gheorghe Popescu, vicepreședinte: 
Tiberiu Curt; acționari: Gheorghe Hagi, 
Ciprian Marica și Zoltan Iașko. Vom 
reveni cu detalii. Până atunci înserăm 
primele vești privind achizițiile: Mihai 
Aioanei (de la Chindia Târgoviște), 
Ionuț Larie (Gaz Metan Mediaș), 
Adrian Petre (UTA) și Vlad Mihalcea. 
FARUL va juca meciurile de pe teren 
propriu la Ovidiu și îl va avea ca antre-
nor pe Hagi. 

Într-o declarație care nu lasă loc de 
comentarii, Gheorghe Hagi a punctat: 
„Nu e fuziune Viitorul - Farul e unire. 
Când lumea se desparte, se împarte, 
noi ne-am unit. Acum suntem un singur 
brand, o echipă, o singura iubire.” 

În prima etapă, FARUL Constanța 
a remizat cu UTA, 0 - 0, într-un meci 
unde constănțenii au jucat la un mo-
ment dat cu nouă fotbaliști, după ce 
Dussant a primit cartonașul roșu, iar 
Dănuleasa a fost nevoit să părăsească 
terenul după un duel cu un adversar. 
UTA - FARUL s-a încheiat 0 - 0. 

În următoarele etape formația pre-
gătită de Gheorghe Hagi, un antrenor 
cu ambiții mari și cu proiecte care îi 
adună pe sportivi unde echipa, a în-
registrat rezultate promițătoare. După 

●Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța, sprijină 
UN PROIECT PILOT PENTRU PROMOVAREA OINEI 

În sfârșit: doar FARUL!

Iulian TALIANU

ZODIA LEU 
22 IULIE - 22 AUGUST

ZODIA FECIOARĂ 
23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
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de Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană Constanța

 Ancuța-Daniela Belu 
primarul comunei Mihail Kogălniceanu

 ZODIILE  ȘI  
SĂRBĂTORIȚII  LUNII 

Nativii Leu sunt lideri înnăscuți. Ei sunt 
creativi, încrezători în sine, dominanți, ca-
pabili să realizeze tot ce își doresc în orice 
domeniu. Persoanele născute în această 
zodie au în general mulți prieteni pentru că 
sunt generoși și loiali.

Leul este capabil să unească diferite 
grupuri de oameni și să îi conducă către o 
cauză comună, iar simțul umorului îl face și 
mai atrăgător și facilitează relaționarea cu 
alte persoane.

Persoanele născute în zodia Fecioară 
au multe calități pentru care sunt apreciate: 
sunt modeste, sunt meticuloase, sunt bine 
organizate, firi practice, analitice și munci-
toare.

Deși își conduc viața după reguli și cri-
terii clare, nativii Fecioară au o mare capa-
citate de adaptare. Firi ordonate, ei caută 
confortul și echilibrul și nu suportă haosul, 
dezordinea, oamenii indeciși și schimbările 
imprevizibile.

dar e ținută în casă.” Și atunci el caută 
să o poarte pe unde ajunge el; a fost 
la Chișinău, dar nu a ezitat să bată și 
pe la ușile unor școli și facultăți, poves-
tind, cum spuneam cât de frumoasă 
este această aventură, invitându-i pe 
profesori să se adune cu pasiune și cu 
suflet, să învețe regulile acestui sport 
și să îl promoveze. Nicolae Dobre, care 
face caz când e momentul, și momen-

tul este acum, propune ca 
într-o bună zi să existe un 
doctorat în oină! Mai mult, 
spune că el cunoaște un 
sportiv, care locuiește în 
Băilești, care ar putea să 
fie doctor în oină. La un 
moment dat l-am simțit 
că își alege cuvintele, în-
cercând să le mulțumeas-

că tuturor 
celor care 
au fost ală-
turi de el, 
celor care 
l-au susți-
nut: profesoara Mirela 
Damian, fostul decan al 
Facultății de Educație 
Fizică și Sport este pri-
ma pe listă; apoi își adu-
ce aminte de Baia Mare, 
acolo unde s-a înființat o 
secție de oină; Nicolae 

patru etape, echipa constănțeană se 
află pe locul cinci, cu opt puncte.

Clubul constănțean are în lotul pen-
tru Tokyo, la Olimpiadă, cinci fotba-
liști: Aioanei, Ghiță, Boboc, Ciobanu 
și Ganea, jucători care pot fi oricând 
titulari. E un semn că FARUL are po-
tențial. 

Farul este pregătit să ajungă într-o 
bună zi pe primele locuri. În sfârșit, 
Constanța are o echipă redutabilă, o 
echipă care ne îndreptățește să scriem 
că la Constanța fotbalul va avea stră-
lucirea de odinioară, când naționala 
juca pe stadionul de la malul mării, iar 
FARUL avea doi-trei fotbaliști în echipa 
României. 

Farul, vorba lui Hagi, este acum 
singura iubire. Pentru cei care nu știu: 
scriem doar FARUL, pentru că supor-
terii strigă în galerie de ani de zile: doar 
FARUL. 

Cu Hagi și cu tinerii talentați, FARUL 
poate fi echipa surpriză a campionatu-
lui.

Dobre este mulțumit de colaborarea 
cu ISJ Constanța și este convins că 
într-o bună zi va apărea oportunitatea 
organizării unor cursuri de oină, iar 
absolvenții vor primi o calificare și vor 
putea fi angajați și plătiți ca antrenori 

de oină. Și Nicolae Dobre spune că nu 
este un vis. Mai nou, Nicolae Dobre a 
discutat cu Mihai Lupu, președintele 
Consiliului Județean Constanța, căruia 
i-a prezentat un proiect pilot, iar dom-
nul Mihai Lupu, îl cităm, „a promis că 
va sprijini acest proiect.” 

Iulian TALIANU


