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 ● O LUCRARE UNICĂ ÎN LUME

REFLEXII MARINE - FAȚA NEVĂZUTĂ A POLUĂRII

SE EXTINDE DELFINARIUL
DIN CONSTANȚA

detalii în pag. 7

detalii în pag. 5

Ani MERLĂ

Consilierii județeni s-au reunit în ședința ordinară a Consiliului Județean Constanța, pentru a dezbate cele 
șase proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi și alte șase de pe ordinea suplimentară. 

În urmă cu câteva zile a avut loc lansarea la 
Constanța a celei mai mari picturi murale din lume 
care purifică aerul. Realizată cu vopsea purificatoa-
re Airlite, pe o suprafață de 2.000 de mp, pe zidul 
plajei Reyna din Constanța, lucrarea de artă mu-
rală “Reflexii marine - Fața nevăzută a 
poluării” transmite un mesaj cu puternic impact 
vizual asupra problemei poluării apelor cu deșeuri 
și asupra impactului acestora asupra ecosistemelor 
acvatice.

Realizată de artistul constănțean Alex Baciu, în 
cadrul programului “Acționăm pentru Ape”, dezvol-
tat de Asociația Act for Tomorrow și Kaufland Ro-
mânia, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța 
pictura transformă zidul gri care înconjura plaja, în-
tr-o operă de artă, unică la nivel mondial, care are 
capacitatea de a filtra aerul asemenea unei păduri 
de 80 copaci maturi.

MIHAI LUPU, 
președintele 

Consiliului Județean 
Constanța sprijină 
promovarea cetății 

CAPIDAVA

VERGIL CHIȚAC,
PRIMARUL MUNICIPIULUI 

CONSTANȚA:
SĂ NE ASUMĂM

RESPONSABILITĂȚILE
● Elevii constănțeni se 

alătură programului ASAP 
de implementare a unui 

sistem de colectare  
selectivă a deșeurilor în 

școlile din România
detalii în pag. 7

SECȚIA DE URGENȚE
FINALIZATĂ DE BCR

●  NĂVODARI

La evenimentul de lansare au participat:  
Ionuț Rusu– Viceprimarul Municipiului Constanța; 
Andrei-Rudolf CORLAN – Secretar de Stat în ca-
drul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; Andrei 
Cosuleanu – Președinte Asociatia Act for Tomorrow; 
Anna Katharina Sheidereiter – CSR Manager Kau-
fland România și Alexandru Baciu – Artist realizator 
pictura. Evenimentul de lansare a fost urmat de o 
activitate dedicată iubitorilor de sporturi nautice.

Fiind un eveniment dedicat mediului, n-au lipsit 
activitățile de educație ecologică., organizatorii au 
pregătit ateliere educative pentru copii de responsa-
bilizare si protejare a apelor, dedicate celor mici. 

Seara a venit cu un concert SMILEY, unul dintre 
cei mai importanți artiști români, implicați în acțiuni de 
mediu și responsabilitate socială. 

Începând cu ora 21.00, constănțenii au fost invi-
tați să privească natura ochi în ochi, la proiecția în 

aer liber a filmului documentar România Sălbatică, 
în premieră la Constanța, care a prezentat natura 
țării noastre așa cum nu s-a mai văzut până acum. 
În cadrul evenimentului au fost prezenți Cosmin 
Dumitrache și Dan Dinu, oamenii care au dat viață 
acestui proiect.

detalii în pag. 2
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● NĂVODARI

SECȚIA DE URGENȚE DIN NĂVODARI
FINALIZATĂ CU SPRIJINUL BCR

Primarul comunei Corbu, Vasile Lumâ-
nare, care nu e doar un bun gospodar, ci 
și un întreprinzător când vine vorba de 
oportunități, a inițiat o dezbatere utilă co-
munității. 

După ce s-a consultat cu echipa sa de 
colaboratori și cu consilierii locali, au sta-
bilit împreună o strategie pentru a atrage 
investitori în comună, mai cu seamă că 
tinerii sunt tentați să rămână lângă părinți. 
„Avem o strategie și ne gândim să-i încu-
rajăm pe investitori să dezvolte serviciile. 
Sunt solicitări în această privință, spune 
primarul. În felul acesta dăm un semnal 
și absolvenților cu competențe în meserii 
și servicii de care ai nevoie la fiecare pas. 
Mai credem că tinerii au nevoie de un 
semn clar că vor avea la îndemână un loc 
de muncă, fără să mai fie nevoiți să facă 

BCR a finalizat dotarea Centrului de 
Sănătate Multifuncțional Năvodari, care 
este gata să degreveze Spitalul Clinic 
de Urgență Sf. Apostol Andrei Constan-
ța de urgențele din orașul Năvodari și 
de cele din nordul județului Constanța.

Secția  Spitalului Clinic de  Urgență 
Constanța beneficiază acum de toate 
dotările pentru a putea funcționa la ca-
pacitate optimă, deservind astfel apro-
ximativ 130.000 de locuitori ai județului 
Constanța

BCR își continuă misiunea de a spri-
jini sistemul medical din România și de 
a susține spitalele care au nevoie de 
ajutor pentru o bună funcționare.

POVESTEA UNUI PROIECT CARE A ADUS O BUCURIE
naveta. Și nu ne gândim doar la muncă, 
avem un proiect și pentru agrement și dis-
tracție. Proiectul, spune primarul, vizează 
achiziționarea unui set de costume popu-
lare, să reînviem o tradiție și să-i invităm 
pe turiști, vara, începând din 2022, la ser-
bările câmpenești de odinioară. 

E o vreme când trebuie să promovăm 
agrementul și distracția, într-un cuvânt: 
veselia. Pandemia ne-a ținut departe de 
sălile de spectacole, ne-a făcut să fim 
încruntați, iar din câte știu românul nu 
s-a născut supărat. Mă gândesc că într-o 
bună zi CORBU va avea statut de stați-
une și atunci va fi o destinație turistică 
la mare căutare. A fost o oportunitate și 
n-am vrut să o scăpăm și de aceea am 
pregătit acest proiect prin care putem 
dota Căminul cultural; pe lângă costume 

populare, vom achiziționa cameră video 
și accesorii, zece laptopuri, videoproiec-
tor, două imprimante multifuncționale, 
pianină, scaune și mese, aparate de 
aer condiționat, proiectoare exterioare și 
mobilier pentru bibliotecă. Va fi o bucurie 
pentru tinerii din comună.” 

Cu sprijinul acestui proiect la Căminul 
cultural din comuna Corbu se va înființa 
Infonet Point - acces gratuit la internet. 
Bugetul proiectului este de 197.953 euro. 
Până la sfârșitul toamnei achizițiile vor fi 
finalizate, așa că tinerilor din Corbu nu le 
rămâne decât să întocmească un calen-
dar cu evenimente culturale. 

A consemnat 
Andreea PASCU

● CORBU

Centrul de Sănă-
tate Multifuncțional 
Năvodari a fost fina-
lizat cu sprijinul BCR 
și este gata să preia 
urgențele din orașul 
Năvodari și pe cele 
din nordul județului 
Constanța. 

Cu ajutorul BCR, 
care a sprijinit cu 

25.000 de euro înființarea noii secții, 
anul acesta a fost definitivat procesul 
de extindere a rețelei sanitare din Con-
stanța către nordul județului, prin achi-
ziționarea echipamentelor necesare 
funcționării la capacitate maximă:

- electrocardiograf EKG NIHON 
KOHDEN;

- defibrilator MINDRAY BENEHEART 
D3;

- targă universală SPRINT 100;
- troliu de urgență TM 2013;
- multifuncțional Konica Minolta BIZ-

HU4 454E.
,,Suntem extrem de încântați că 

am putut ajunge până aici și că toate 
eforturile noastre au dat roade, astfel 
încât astăzi să putem spune că am 
reușit să extindem rețeaua sanitară 
din Constanța și către nordul județului. 
Mulțumim BCR pentru ajutorul oferit în 
a achiziționa echipamentele necesa-
re și personalului medical care a fost 

alături de noi în toată 
această perioadă. Ne 
dorim să continuăm 
activitatea Fundați-
ei Mecena, fundația 
spitalului, și să oferim 
cetățenilor orașului 
Constanța cele mai 
bune servicii medi-
cale”, spune Ionuț 

Ionescu, Directorul  Spitalului Clinic de 
Urgență Constanța. 

,,Sistemul medical din România are 
mare nevoie de sprijin, în special când 
vine vorba despre zonele care nu au în 
proximitate o secție de primiri urgen-
țe. Noi ne-am propus să sprijinim cu 
fiecare ocazie sistemul de sănătate, 
iar noua secție a Spitalului Clinic de 
Urgență Constanța se străduia deja de 
doi ani să își poată definitiva achiziția 
echipamentelor pentru a putea primi 
cazuri din Năvodari și nordul județului. 
Ne bucurăm că le-am putut fi aproa-
pe”, a declarat Nicoleta Deliu-Pașol,  
Director Comunicare BCR. 

Astfel, Centrul de Sănătate Multi-
funcțional Năvodari încheie lista do-
tărilor necesare desfășurării fluxurilor 
medicale complete în cadrul secției și 
poate intra cu adevărat în circuitul uni-
tăților medicale constănțene, demers 
început în 2019 la inițiativa Consiliului 
Județean Constanța, a Primăriei Ora-
șului Năvodari și a personalului medi-
cal al Spitalului Clinic de Urgență Sf. 
Apostol Andrei Constanța. 

Ani MERLĂ
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Universitatea Ovidius din Constanța 
(UOC) a devenit membră a consorțiului 
universitar european ERASMob, urma-
re a ratificării acordului de parteneriat, 
etapă premergătoare în accederea la 
statutul de universitate europeană, în 
viitorul apropiat, potrivit prof. univ. dr. 
Liliana Ana Tuță, prorector pentru Re-
lații internaționale, studenți străini și 
rezidenți.

Potrivit sursei citate, alături de UOC, 
din consorțiul ERASMob fac parte:Uni-
versitatea Clermont Auvergne (UCA), 
din Clermont, Franța - coordonator al 
consorțiului, Ostbayerische Technis-
che Hochschule Regensburg (OTH 

● O PRIORITATE: DIGITALIZAREA SPAȚIULUI RURAL

INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ÎN FOLOSUL 
AGRICULTURII DE PERFORMANȚĂ

După modelul Comisiei Europene sesiuni  privind:
● Inteligența artificială/Machine Learning și Tehnologia Informației în 

agricultură, silvicultură, zootehnie și medicină veterinară

  ● ÎN SPAȚIUL EUROPEAN
OVIDIUS ESTE O UNIVERSITATE A VIITORULUI
● UNIVERSITATEA OVIDIUS A DEVENIT MEMBRU FINALIST AL CONSORȚIULUI EUROPEAN ERASMob

Regensburg), din Regens-
burg, Germania, University 
of Applied Sciences (VI-
VES), din Bruges, Belgia, 
University of Ioannina (UoI), 
din Ioannina, Grecia, TTK 
University of Applied Scien-
ces (TTK UAS), din Tallin, 
Estonia și Western Norway 
University of Applied Sci-
ences (HVL), din Bergen, 

Norvegia.
„Universitățile europene sunt alian-

țe academice transnaționale care vor 
deveni universitățile viitorului, ce urmă-
resc promovarea valorilor și identității 
europene dar, în același timp, revolu-
ționează calitatea și competitivitatea 
învățământului superior, a cercetării 
și inovării europene, în beneficiul stu-
denților, al profesorilor, al întregii soci-
etăți. Aceste universități beneficiază de 
sprijin financiar din partea programelor 
Erasmus+ și Orizont 2020, iar strategia 
de redresare socio-economică are la 
bază crearea unui spațiu european al 
educației până în anul 2025, din care 

Secția de Știința și Tehnologia Informației 
și Secția de Științe Agricole și Silvice ale 
Academiei Române, în colaborare cu specialiști 
din Academia de Științe Agricole și Silvice 
(ASAS), au organizat sesiunea științifică 
„Inteligența artificială/Machine Learning și 
Tehnologia Informației în agricultură, silvicultură, 
zootehnie și medicină veterinară“. Evenimentul 
a fost coordonat de acad. Florin Gheorghe Filip, 
președintele Secției de Știința și Tehnologia 
Informației, acad. Horia-Nicolai Teodorescu și dr. 
ing. Virgil Vlad, membru titular al ASAS.

Sesiunea s-a dorit o continuare și 
aprofundare a discuțiilor purtate în cadrul 
dezbaterii „Agricultura românească în contextul 
globalizării“, organizate în Aula Academiei 
Române, când, alături de specialiști, au 

participat peste 40 de fermieri din diverse ramuri 
ale agriculturii 

Scopul sesiunii „Inteligența artificială/Machine 
Learning și Tehnologia Informației în agricultură, 
silvicultură, zootehnie și medicină veterinară“, 
prima sesiune tematică ce succede dezbaterii 
despre agricultura românească, a fost crearea 
cadrului pentru cunoașterea unor realizări 
științifice și inginerești menite să contribuie la 
progresul digitalizării activităților din agricultură, 
silvicultură, zootehnie și medicină veterinară 
obținute în institute și universități din București, 
Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Chișinău. 
Informații sintetice despre rezultatele prezentate 
sunt disponibile pe site-ul Academiei Române.

La eveniment, desfășurat în întregime 
on-line, au participat peste 50 de specialiști 

din București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, 
Chișinău, Barcelona și Washington, între care 
10 membri ai Academiei Române, trei membri 
ai ASAS și un membru al Academiei de Științe 
a Moldovei.

Sesiunea a avut o durată de patru ore și a 
constat în: • trei cuvântări introductive rostite 
de acad. Ioan Dumitrache, secretar general al 
Academiei Române, de acad. Cristian Hera, 
președinte al Secției de Științe Agricole și 
Silvice, fost președinte al Academiei Române 
și al ASAS, și de acad. Bogdan C. Simionescu, 
vicepreședinte al Academiei Române; • nouă 
referate elaborate și prezentate de specialiști 
din Institutul de Informatică Teoretică din Iași 
al Academiei Române, Institutul Național 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, 

ne dorim să facă parte și universitatea 
noastră”, subliniază prof. univ. dr. Lili-
ana Ana Tuță, prorector UOC pentru 
Relații internaționale, studenți străini și 
rezidenți.

Conform statutului, obiectivele con-
sorțiului ERASMob vizează patru nive-
luri de acțiune:

1. Un impuls inovator cu privire la 
conceptele și avantajele mobilității 
durabile care vizează studenții, cerce-
tătorii, personalul academic și auxiliar, 
cu impact asupra comunității locale, 
sprijinind învățarea pe 
tot parcursul vieții;

2. Dezvoltarea unor 
instrumente comune 
pentru învățarea online/
sistem hibrid, dar și ba-
zate pe cele mai bune 
practici identificate în 
cadrul fiecărei univer-
sități, cursuri digitale, 
sistem interschimbabil 
de creditare / notare, 
conceptul de „green ex-
change”;

3. Aprofundarea colaborării avan-
sate, interdisciplinare, la nivel local și 
transnațional, spre crearea de campu-
suri virtuale interuniversitare;

4. Definirea și implementarea coo-
perării sistemice integrate, care pro-
movează dezvoltarea durabilă socioe-
conomică, împărtășind cele mai bune 
practici și conducând la creșterea ca-
pacității de a surmonta provocările ac-
tuale, dar și cele viitoare.

AnI MERLĂ

Agrochimie și Protecția Mediului, București al 
ASAS, Universitatea de Științe Agronomice și 
Medicină Veterinară din București, Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca, Institutul de Genetică, 
Fiziologie și Protecție a Plantelor, Chișinău, din 
Secția de Științe ale Vieții a Academiei de Științe 
a Moldovei; • dezbateri, la care au participat, 
pe lângă cei trei organizatori, academicienii 
Cristian Hera, Gheorghe Tecuci, Doru Pamfil, 
prof. Alexandru Bogdan și prof. Zeno Gârban, 
membri corespondenți ai Academiei Române, 
alți specialiști.

Academia Română, luând în considerare 
nevoia de dezvoltare și modernizare a agriculturii 
românești și apreciind rezultatele întâlnirilor, are 
în vedere următoarele:

• Continuarea seriei de sesiuni științifice 
în domeniu organizate de secții ale sale, în 
colaborare cu entității din ASAS; • Publicarea 
textelor comunicărilor prezentate; • Propunerea 
unui program prioritar al Academiei Române 
privind aprofundarea transformării digitale 
în spațiul rural; • Crearea premiselor pentru 
valorificarea rezultatelor obținute prin 
desfășurarea unei întâlniri de brokeraj cu 
participarea cercetătorilor și a reprezentaților 
fermierilor și ai altor entități interesate și/sau 
având responsabilități în domeniu după modelul 
celor organizate de către Comisia Europeană.

Adrian CRĂCIUN
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SE CAUTĂ SOLUȚII
Președintele Consiliului Județean Con-

stanța, Mihai Lupu, a convocat o întâlnire 
de lucru cu Inspectoratul Școlar Județean 
și Asociația Elevilor din Constanța. Au par-
ticipat la această ședință inspectorul școlar 
general Sorin Mihai și conducerea asociați-
ei. De asemenea, atât din partea instituției 
noastre, cât și din partea inspectoratului au 
participat persoanele direct implicate în pro-
blematica decontării transportului elevilor. 
Scopul acestei dezbateri a fost cel al creă-
rii unui spațiu necesar expunerii motivelor 
pentru care nu poate fi soluționată în acest 
moment decontarea cheltuielilor ocazionate 
cu transportul elevilor.

Menționăm că în urma unei acțiuni depu-
să la Tribunalul Constanța, de către Asocia-
ția Elevilor din Constanța, instituția noastră a 
fost obligată de către instanță de a suspenda 
aplicarea articolului nr. 3 alin.1 din Hotărârea 
Consiliului Judeţean Constanţa nr. 20/2021, 
care prevede: “Decontarea cheltuielilor în 
vederea asigurării gratuității la Serviciul de 
transport rutier județean pentru elevii din 

● UNIVERISTATEA OVIDIUS DIN CONSTANȚA

Universitatea Ovidius din Constanța scoate 
la concurs peste 3.700 de locuri la programele 
de licenţă şi master, pentru admiterea din luna 
septembrie 

La Universitatea Ovidius din Constanța 
(UOC) a avut loc în luna septembrie, sesiunea 
de toamnă la admiterea pentru programele de 
licență și de masterat, pentru acest concurs fiind 
oferite 3.700 de locuri, informează rectorul insti-
tuţiei de învăţământ superior, conf. univ. dr. Dan 
Marcel Iliescu. 

Potrivit sursei citate, pentru admiterea din 
luna septembrie, la programele de studii ale ce-
lor 16 facultăți, au fost scoase la concurs 2.000 
de locuri la programele de licență, dintre care 
200 de locuri bugetate, și 1.700 de locuri pentru 
master, dintre care 160 sunt locuri la fără taxă. 
Acestora li se adaugă locurile speciale pentru 
românii de pretutindeni și cetățenii străini cu pla-
ta taxelor școlare în valută.

„O noutate pe care o aduce această sesiune 
de admitere față de cea din luna iulie este re-
prezentată de două programe noi de master: la 
Facultatea de Arte - Arta actorului de film, unde 
sunt scoase la concurs 15 locuri, dintre care 
13 bugetate, și la Facultatea de Matematică și 
Informatică - Securitate cibernetică și învățare 
automată (în limba engleză), unde sunt scoase 

la concurs 30 de locuri, dintre care 11 fără taxă, 
28 cu taxă și unul pentru români de pretutin-
deni”, precizează rectorul Dan Marcel Iliescu.

La toate cele 16 facultăți ale UOC, înscrierea 
candidaților cetățeni români, UE, SEE, CE se 
va realiza exclusiv online, pe platforma https://
admitereonline.univ-ovidius.ro/, iar românii de 
pretutindeni (români şi etnici români, cu domi-
ciliul stabil în străinătate, conform actului de 
identitate) se pot înscrie prin platforma dedicată 
https://admitereonlinerp.univ-ovidius.ro/.

Candidații declarați admiși nu vor mai plăti 
taxă de înmatriculare, iar acest proces se va 
putea realiza și online, prin platformă, odată cu 
confirmarea locului. 

Toate informațiile legate de sesiunea de ad-
mitere din luna septembrie 2021 pot fi accesate 
la https://admitere.univ-ovidius.ro/, fiind, de ase-
menea, disponibile pe site-urile și la secretaria-
tele facultăților. 

Pentru admiterea din acest an, Universitatea 
Ovidius din Constanţa a avut alocate, în total, 
prin planul de şcolarizare, 5.171 locuri la pro-
gramele de studii universitare de licență (dintre 
care 1.400 bugetate) și 2.655 locuri la progra-
mele universitare de master (dintre care 700 de 
locuri bugetate). 

Ani MERLĂ

Cei 17 tineri din localitate înscriși în proiec-
tul Sitting Darts implementat de Universitatea 
Ovidius din Constanța (UOC) prin programul 
Erasmus+, au început antrenamentele la baza 
sportivă a Facultății de Educației Fizică și Sport 
a instituției academice, pentru pregătirea pri-
mului turneu la care vor participa în această 
toamnă informează prof. Univ. Dr. Carmen Ene-
Voiculescu, managerul proiectului.

Potrivit sursei citate, proiectul Sitting Darts, 
cod 622630-EPP-1-2020-1-TR-SPO-SSCP, 
finanţat cu 47.425 de euro prin Programul 
Erasmus+, își propune să vină în ajutorul per-
soanelor cu dizabilități motorii care au mai puține 
oportunități de a se manifesta în plan social și 
sunt private de puterea vindecătoare a sportului. 

Astfel, echipa Erasmus+ de la UOC a dat star-
tul primelor antrenamente cu cei 17 tineri înscriși 
în proiectul Sitting Darts, care vor lua parte la 
turneul sportiv local, încă de săptămâna trecu-
tă, iar participanții care se vor clasa pe primele 
locuri, vor avea oportunitatea de a se califica la 
faza internaţională organizată la Ankara, Turcia.

învățământul preuniversitar, se va face nu-
mai după asigurarea fondurilor necesare 
de la bugetul de stat, conform art. 84 alin. 
(11) din Legea nr. 1/2011”. În acest sens, 
președintele Consiliului Județean Constanța, 
Mihai Lupu, i-a invitat pe reprezentanții ele-
vilor pentru a le expune, încă o dată, faptul 
că nu s-a opus și nu se va opune niciodată 
decontării transportului acestora, ci faptul că 
în acestă legislație există o lacună prin care 
niciun Consiliu Județean din România, nu 
poate deconta și nici nu decontează, în acest 
moment, transportul elevilor. 

“Mi-am dorit o nouă întâlnire cu repre-
zentanții Asociației Elevilor din Constanța, 

pentru a avea o discuţie aplicată pe un 
subiect care ne interesează. Am spus-o 
de nenumărate ori şi am să vă spun şi 
astăzi: îmi doresc din tot sufletul ca ele-
vii din județul nostru, să beneficieze de 
transport gratuit! Nu sunt doar simple 
vorbe şi nu suntem împotriva acestui 
drept al elevilor, pentru că, înainte de ori-
ce, suntem la rândul nostru, părinţi. 

Am realizat şi am transmis, împreună 
cu colegii mei, o hotărâre prin care să stabi-
lim metodologia de acordare a transportului 
gratuit al elevilor. Mai mult, am solicitat insti-
tuţiilor statului, respectiv Ministerului Finan-
ţelor, să ne acorde suportul financiar în acest 
sens. Am parcurs toate etapele legale, dar 
absolut toate, pentru a putea acorda această 
gratuitate elevilor.

Însă, două lucruri nu sunt clarificate nici 
pănă astăzi, pentru niciun consiliu județean 
din țară: care este alocarea bugetară şi cine 
o acordă. Spun acestea, deoarece în ultimul 
act normative se prevede ca decontarea 
să fie realizată prin Ministerul Educaţiei, 
respectiv ISJ. Aceste lacune, cu privire la 
modalitățile de asigurare a fondurilor din 
legislaţie nu ne permit, în acest moment, 
decontarea transportului elevilor. Așteptăm 
motivarea instanței de judecată și în funcție 
de aceasta vom acționa în consecință” – a 
declarat Mihai Lupu, Președintele Consiliului 
Județean Constanța.

Totodată, Sorin Mihai, inspectorul școlar 
general al Inspectoratului Școlar Județean, 
si-a arătat disponibilitatea pentru a fi rezolva-
tă această problemă cât mai curând posibil, 
cu respectarea legislației în vigoare de către 
instituția Consiliului Județean Constanța.

“Îmi doresc ca discuțiile să le purtăm în-
tr-o zonă, dacă nu a respectului, cel puțin a 
politeții, cu respectarea unor simple principii 
de comunicare. Doar aşa putem fi construc-
tivi. Din punctul meu de vedere, acţiunile 
CJC şi acţiunile ISJ sau ale asociației ele-
vilor se îndreaptă către aceeași idee: să fie 
asigurate fondurile necesare pentru a acor-
da gratuitate elevilor şi a le respecta acest 

3.700 DE LOCURI LA PROGRAMELE 
DE LICENȚĂ ȘI MASTER

AU ÎNCEPUT ANTRENAMENTELE 
PENTRU TURNEUL DE DARTS DESTINAT 

PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI MOTORII     
„Datorită expertizei pe care o avem, înainte de a 

începe exerciţiile dedicate pregătirii fizice, am rezer-
vat o parte a întâlnirilor pentru pregătirea metodică. 
Astfel, le-am explicat participanţilor regulile care se 
aplică în practicarea acestei discipline, dar şi alte 
aspecte etice şi morale în sport. La finalul antrena-
mentelor, am desfăşurat câteva jocuri amicale, în 
care participanţii au avut posibiliatatea de a pune în 
practică cunoştinţele dobândite. Activităţile vor conti-
nua şi în săptămânile următoare”, a precizatat prof.
univ.dr. Carmen Ene-Voiculescu. 

Proiectul Sitting Darts, finanțat prin Programul 
Erasmus+, Acțiunea-Cheie Sport: Parteneriate de 
Colaborare, este implementat în perioada ianua-
rie-decembrie 2021 şi este realizat în cadrul unui 
consorţiu format din patru organizații, al cărui lider 
este Turkish Bocce Bowling and Darts Federation 
(Turcia). Ceilalți parteneri instituționali sunt: 
Universitatea Ovidius din Constanţa (România), 
Bosnian Representative Association for Valuable 
Opportunities (Bosnia şi Herţegovina) și Asocijacija 
Sport Za Sve Srbije (Serbia). 

Andreea PASCU

drept. Nu văd unde este zona de conflict. Felul în 
care se comunică nu trebuie să fie conflictual, ci 
constructiv. Din felul în care s-au purtat discuţiile, 
eu personal, am tras o concluzie pertinentă: se 
doreşte şi există implicare în rezolvarea acestei 
probleme. O concluzie pe care mi-aş dori să o 
fi tras şi dumneavoastră, reprezentanţii elevilor. 
Mi-ar părea rău să constat că această şedinţă nu 
şi-a atins scopul. Ar fi trist!” – a declarat Sorin Mi-
hai, inspectorul școlar general al Inspectoratului 
Școlar Județean.

În acest moment, conducerea Consiliului Ju-
dețean Constanța, așteaptă motivarea instanței 
de judecată, pentru a putea începe toate demer-
surile necesarare obținerii fondurilor de la institu-
țiile abilitate de lege, pentru a duce la îndeplinire 
dispozițiile Tribunalului Constanța.

Cristina DOROIMAN
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CURSE SPECIALE
PENTRU 

TRANSPORTUL 
ELEVILOR

Pentru a veni în sprijinul părinților, 
vă punem la dispoziție câteva informa-
ții: cursele speciale pentru transportul 
elevilor către școală intră pe traseu. 
Cursele vor deservi atât grădinițele, cât 
și școlile în apropierea cărora se află 
stațiile traseelor pentru elevi.

Traseele sunt următoarele:
- traseul E1: 
• Gară – bd.Lăpușneanu – Tomis 

Nord (plecare din cap de linie la ora 
07:10, respectiv 11:47);

• Tomis Nord – bd.Lăpușneanu –  
Gară (plecare din cap de linie la ora 
07:10, respectiv 11:50);

- traseul E2:
• KM5 –  str. Cumpenei – str. Soveja  

– Tomis Nord (plecare din cap de linie 
la ora 07:10, respectiv 11:25);

• Tomis Nord – str. Soveja – str. 
Cumpenei – KM5 (plecare din cap de 
linie la ora 07:10, respectiv 12:00 );

- traseul E3:
• Palazu Mare  – bd. Tomis – Tomis 

Nord (plecare din cap de linie la ora 
07:10);

• Tomis Nord – bd. Tomis – Palazu 
Mare (plecare din cap de linie la ora 
12:10).

Urcarea și coborârea în și din mijloa-
cele de transport se va face doar pe la 
prima ușă a autobuzului. Pentru asigu-
rarea securității în mijlocul de transport 
în comun, în fiecare autobuz se află un 
reprezentant al Poliției Locale. 

La coborâre, copiii vor fi așteptați 
de un reprezentant al instituției de în-
vățământ care îi va conduce în incinta 
unității școlare.

Părinții pot utiliza aceste trasee, nu-
mai dacă însoțesc copii cu nevoi speci-
ale spre și dinspre școală, și numai cu 
un titlu de călătorie valabil. 

Iacob IONIȚĂ

Mihai Lupu, Președintele Consiliului 
Județean Constanța, împreună 
cu Petre Enciu, Vicepreședinte al 
instituției, au participat astăzi, la 
conferința de presă finală a proiectului  
„Restaurarea, Consolidarea, 
Protecția, Conservarea și 
Punerea în Valoare a Sitului 
Arheologic Cetatea Capidava”. 
Obiectivul general al proiectului vizează 
dezvoltarea durabilă și promovarea 
turismului în județul Constanța, prin 
valorificarea cetății Capidava, parte 
componentă a patrimoniului cultural 
național. În cadrul proiectului s-a 
urmărit restaurarea, consolidarea, 
protecţia şi conservarea sitului 
arheologic Cetatea Capidava, punerea 
în valoare a edificiului, înfiinţarea unui 
punct de informare turistică, drumuri 
de acces spre cetate şi platforme 
carosabile, realizarea unei zone de 
parcare, realizarea de alei pietonale de 
acces, dar și iluminatul exterior pentru 
evidenţierea nocturnă a întregului 
ansamblu.

●  UN PROIECT CARE PROMOVEAZĂ
CETATEA CAPIDAVA  ●

„Iată că după atâtea probleme și 
piedici întâmpinate și după atâtea 
blocaje administrative suntem la 
finalul acestui proiect cu impact 
pentru noi, locuitorii județului. Un 

proiect început în anul 2009, care 
a avut suișuri și coborâșuri, a ajuns 
astăzi la capăt de drum! Beneficiarul 
proiectului este Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Constanța, iar 

pentru dezvoltarea durabilă 
a județului trebuie să ținem 
cont și să punem în valoare și 
turismul cultural și istoric. De 
acest obiectiv se vor bucura 
atât turiștii români, cât și 
străini, cercetătorii, studenții, 
elevii, populația județului 
nostru, agenții economici, 
operatorii din turism, dar și 
potențialii investitori din zonă. 

Mulțumesc tuturor facto-
rilor implicați în acest proiect  
necesar procesului de 
dezvoltare a județului, iar noi 
ca autorități ne implicăm pentru 

ca astfel de investiții să continue”, 
a declarat Mihai Lupu, Președintele 
Consiliului Județean Constanța. 

Evenimentul s-a desfășurat în situl 
arheologic Capidava, iar la finalul 

conferinței de presă s-a efectuat un tur 
al edificiului.

„Această cetate este în administrarea 
Muzeului Național de Arheologie și 
Istorie Constanța și îmi doresc ca în 
viitorul apropiat să organizăm cât mai 
multe evenimente în acest sit și să 
aducem cât mai mulți turiști și vizitatori. 

Vom continua să investim pentru 
că acest edificiu trebuie întreținut 
deoarece nu ne dorim să ajungă o 
paragină peste câțiva ani”, a declarat 
Petre Enciu, Vicepreședinte al 
Consiliului Județean Constanța.

Proiectul are o finanțare totală 
de 56.009.641 lei, iar cofinanțarea 
asigurată din bugetul Consiliului 
Județean Constanța se ridică la 
valoarea de 22.315.747 lei.

Iulian TALIANU



Pag 6	● stări de spirit
septembrie 

2021

Elevii constănțeni se alătură programu-
lui ASAP de implementare a unui sistem de 
colectare selectivă a deșeurilor în școlile din 
România

Inspectoratul Școlar Județean Constanța, 
ASAP România și Primăria Municipiului Con-
stanța au semnat recent un acord de partene-
riat privind extinderea națională a programului 
ASAP.

Programul urmărește să creeze în școlile 
din România un model funcțional și eficient 
de infrastructură logistică și umană pentru 
colectarea selectivă a deșeurilor în vederea 
reciclării. Constanța este al doilea oraș care se 
alătură la nivel național ASAP (după Brașov). 

ASAP România (Armata Selectării Atente a 
Plasticului) este un program despre responsa-
bilitate socială inițiat de The Institute și susținut 
de Lidl România.

Programul ASAP va demara în 99 de unități 
de învățământ din municipiul Constanța odată 
cu începerea anului școlar 2021 - 2022 și im-
plică acțiuni concentrate pe trei direcții:

- Sprijinirea școlilor pentru achiziționarea 
și/sau completarea infrastructurii de colec-
tare separată a deșeurilor reciclabile, alături 
de calibrarea optimă a volumului, distribuției 
și amplasării recipientelor dedicate colectării 
selective în interiorul și la exteriorul școlilor;

- Desfășurarea unei campanii de educare 
adresate elevilor, care se axează pe explica-
rea modului corect de colectare a deșeurilor 

Ședința Consiliului Local Municipal a însumat 
peste 50 de proiecte pe ordinea de zi, proiecte 
extrem de importante pentru Constanța și dez-
voltarea orașului nostru.

Astfel, consilierii locali au aprobat studiul de 
fezabilitate și principalii indicatori tehnico-eco-
nomici pentru racordarea la rețeaua electrică a 
stațiilor de reîncărcare auto pe strada Th. Bura-
da, șoseaua Industrială și pe strada Cișmelei. 
Se fac pași importanți pentru introducerea în 
orașul nostru a transportului auto electric. Rea-
mintim că la finele acestui an, va ajunge în Con-
stanța primul lot de autobuze electrice. 

Consilierii locali au aprobat premierea tuturor 
elevilor care au obținut nota 10 la Evaluarea 
Națională și la Bacalaureat, precum și a profe-
sorilor îndrumători cu câte 1000 de lei fiecare.

Consilierii locali au aprobat  închirierea unui 
spațiu în care să funcționeze o nouă creșă în 
municipiul Constanța, pentru a răspunde astfel 
nevoilor famiilor cu copii mici. 

Tot acum s-au făcut primii pași pentru prelu-
area de către municipalitate a Palatului Copiilor, 
obiectiv cu istorie bogată și însemnătate impor-
tantă pentru toți constănțenii. 

Cei care doresc să participe la ediția cu 
numărul 13 a competiției de triatlon H3RO Ma-
maia, care va avea loc pe data de 2 octombrie 
2021, se pot înscrie pe https://racehub.ro/regis-
ter/H3RO2021.

 Pe lânga pasionații de triatlon, la startul 
competiției și-au confirmat, deja, prezența 
sportivii din echipa Olimpică a României, Felix 
Duchampt și Antoanela Manac precum și cei 
mai buni triatloniști din loturile naționale de tri-
atlon.

Federația Română de Triatlon anunță ca 
în cadrul competiției H3RO Mamaia, va lansa 
echipa de perspectivă olimpică pentru Jocurile 
Olimpice, Paris 2024.

 Organizatorii estimează că evenimentul 
va grupa, la start,  500 de sportivi respectând 
normele de prevenție SARS-CoV-2 în vigoare. 
Competiția va îngloba două Campionate Națio-
nale și două Cupe ale României.

 Premiile totale vor fi record în valoare totală 
de 42.200 de lei.

 Până în prezent, pe parcursul primilor trei-
sprezece ani, H3RO Mamaia a mai fost gazda 
a patru Cupe Europene, punând astfel România 
pe harta europeană a competițiilor majore de 
triatlon.

 Mai multe detalii despre eveniment sunt dis-
ponibile pe site-ul www.h3ro.org. 

H3RO Mamaia este un eveniment finanțat de 
Primăria Municipiului Constanța și organizat de 
catre ACS SMARTATLETIC, valoarea totală a 
proiectului este de 210419,19 lei.

Cristina DOROIMAN

 ● Vergil CHIȚAC, primarul municipiului Constanța:
„SĂ NE ASUMĂM RESPONSABILITĂȚILE!”

 ● 50 DE PROIECTE EXTREM DE IMPORTANTE 
PENTRU CONSTANȚA 

AU FOST APROBATE DE CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

pe fracții, respectiv plastic, hârtie, metal și 
sticlă, dar și a traseului deșeurilor după co-
lectare, în stațiile de sortare/reciclare, pentru 
a îmbunătăţi calitatea colectării și gradul de re-
ciclare și a contribui astfel la reducerea poluării 
cu ambalaje;

- Colectarea și corelarea de date de la fur-
nizorul de salubritate contractat de autorităţile 
publice pentru ridicarea atât a deșeurilor reci-
clabile, cât și a celor menajere, cu obiectivul 
de a urmări calitatea colectării pe fracţii și a 
aduce îmbunătăţirile necesare în timp real.

„Eu am trăit vremurile când banala pungă 
de plastic era folosită până se tocea, iar copiii 
își cumpărau bilete la cinema cu banii obținuți 
pe câteva sticle predate la alimentară. Acum 
trăim într-o societate liberă, însă trebuie să ne 
asumăm și responsabilitățile ce ne revin pen-
tru a trăi într-un mediu curat, pe care trebuie să 
îl protejăm. Susțin cu toată convingerea cam-
pania de colectare selectivă în școli pentru că, 
numai învățându-i pe copiii de azi, vom avea 
adulți responsabili în viitor”, a declarat Vergil 
Chițac, primarul Municipiului Constanța.

„Inițiativa acestui program este binevenită, 
în contextul în care școlile constănțene, prin 
activitățile derulate până în prezent, au mani-
festat o ferventă preocupare pentru sănătatea 
mediului înconjurător. Sunt convins că elevii și 
cadrele didactice se vor implica în mod con-
sistent în acest program și vor da dovadă de 
responsabilizare în zona dezvoltării durabile 

pe termen lung, cu atât mai mult cu cât acest 
proiect va aduce beneficii și pe direcția finan-
țării complementare”, a declarat Sorin Mihai, 
inspector școlar general.

The Institute, cu sprijinul Lidl România, a 
lansat în iunie 2020 platforma ASAP (Armata 
Selectării Atente a Plasticului), un program 
de responsabilitate socială care urmărește 
să genereze o schimbare în comportamentul 
adolescenților față de plastic, de la utilizare la 
colectarea selectivă și reciclare.

Pentru a atinge toate obiectivele programu-
lui - de a contribui activ la promovarea educa-
ției pentru mediu și de a crea un model funcți-
onal de colectare selectivă, aplicabil tuturor in-
stituțiilor de învățământ din România –, ASAP 
România a încheiat un protocol de colaborare 
cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 
Consiliul Elevilor și GreenPoint Management.

Ani MERLĂ

Amenajarea integrată a zonei cuprinse între 
accesul către Plaja Modern, strada Lebedei și 
taluz, precum și crearea de facilități pentru eve-
nimente culturale și pentru petrecerea timpului 
liber, zone de promenadă și parcaje este un alt 
proiect important care a fost votat în ședința 
Consiliului Local. 

A fost adoptat Regulamentul de acces în 
zona peninsulară. Scopul acestui proiect este 
reamenajarea zonei pietonale din centrul istoric 
al municipiului Constanța prin realizarea unei 
structuri rutiere adaptate cu precădere circulați-
ei pietonale, așadar era absolut necesară regle-
mentarea accesului mașinilor în această zonă.   

Consilierii locali au aprobat amenajarea unei 
grădini publice în cartierul Tomis Nord, un pro-
iect important pentru locuitorii acestei zone în 
care spațiul verde a fost acoperit în ultimii ani de 
foarte multe construcții. 

Spațiile de joacă din municipiul Constanța 
vor funcționa, începând de astăzi, după un nou 
regulament de organizare și funcționare.

Aleșii locali au aprobat în ședința Consiliului 
Local înfrățirea municipiului Constanța cu muni-
cipiile Cahul și Chișinău din Republica Moldova. 

La propunerea primarului municipiului Con-
stanța, Vergil Chițac, a fost aprobat un proiect 
prin care va începe achiziția serviciilor juridice 
de consultanță, asistență și reprezentare în 
vederea înființării Clubului Sportiv Municipal 
Constanța, un cadru unitar în care să fie orga-
nizate toate activitățile sportive din municipiul 
Constanța.

Adrian CRĂCIUN

Înscrierile pentru H3RO 
Mamaia, cel mai mare 

triatlon din Europa de Est 
sunt deschise

„Constanța citește“ 
● un amplu program al 

Primăriei Municipiului Constanța 
pentru combaterea abandonului 

școlar, a analfabetismului 
funcțional și a promovării lecturii 

în rândul elevilor
Educația este baza pe care clădim viitorul 

comunității orașului nostru și niciun efort nu este 
prea mare pentru a construi și consolida o rela-
ție bună a elevilor cu procesul de instruire. 

Clopoțelul a sunat în toate școlile, iar 
Primăria Municipiului Constanța își așteaptă ele-
vii cu proiecte deosebite, prin care să le ofere un 
an școlar plin de succes. 

Pornind de la dorința de a veni în sprijinul 
părinților pentru a face față cheltuielilor nece-
sare participării copiilor la școală și ținând cont 
și de statisticile îngrijorătoare privind abandonul 
școlar și rata analfabetismului funcțional care au 
atins cote îngrijorătoare, mai ales pe raza jude-
țului Constanța, municipalitatea constănțeană 
demarează programul „Constanța citește“. 
Inițiativa își propune să susțină elevii prin acți-
uni și proiecte menite să îi motiveze în procesul 
educației, să le păstreze viu interesul pentru 
școală și pentru frecventarea cursurilor, să le 
dezvolte plăcerea pentru citit și studiu. 

Potrivit ultimelor statistici publicate de orga-
nizaţia „Salvaţi Copiii”, la nivel naţional, rata de 
părăsire timpurie a şcolii este de 26,6% în me-
diul rural, de 17,4% în oraşele mici şi în suburbii 
şi de 6,2% în municipii. În Constanţa, abandonul 
şcolar este în creştere, mai ales în comunităţile 
sărace.

Primele acțiuni din programul „Constanța 
citește“ se vor desfășura în perioada imediat 
următoare: Rechizite și bibliotecă online gratuite 
pentru toți preșcolarii și elevii de clasele 0-VIII 
din Constanța. 

Primăria, prin Direcția Generală de Asistență 
Socială Constanța, a distribuit pachetele-cadou: 
fiecare copil va primi o cutie frumos personali-
zată, plină cu toate cele necesare pentru un an 
școlar încununat de succes: ghiozdan, penar, 

continuarea în pag. 7
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SE EXTINDE DELFINARIUL DIN CONSTANȚA
Consilierii județeni s-au reunit în ședința 

ordinară a Consiliului Județean Constanța, 
pentru a dezbate cele șase proiecte de 
hotărâre de pe ordinea de zi și alte șase 
pe ordinea suplimentară. Proiectul privind 
aprobarea Studiului de oportunitate pentru 
fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime 
de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport județean, prin curse regulate la 
nivelul județului Constanța, a fost retras de 

pe ordinea de zi, motivat de faptul că nu sunt 
îndeplinite prevederile articolului 136 alineatul 
8, lipsesc rapoartele compartimentelor de 
resort din cadrul aparatului de specialitate 
și avizele comisiilor de specialitate, nefiind 
timp fizic necesar pentru întocmirea acestora, 
ca urmare a completărilor solicitate în urma 
dezbaterilor publice.

În urma ședinței, un prim proiect aprobat 
a fost cel cu privire la aprobarea Actului 
Adițional nr.1 la Documentul de Poziție, 
avizarea Studiului de Oportunitate și 
Fundamentare, a Regulamentului serviciului 
de salubrizare în județul Constanța și a 
Documentațiilor de atribuire a contractelor 
de delegare, prin concesiune, a gestiunii 
serviciului de salubrizare pentru activitățile 

de colectare, transport și transfer deșeuri 
aferente Proiectului „Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și 
acordarea unor mandate. În urma aprobării 
de către finanțator a variantei finale a 
documentației, conform legislației în vigoare, 
membrii asociației au obligația avizării 
acesteia. Ulterior acestor avizări, Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”, 
va înainta spe aprobarea Adunării Generale 
a Acționarilor, documentația privind atribuirea 
contractelor de delegare, prin concesiune, 
a gestiunii serviciului de salubrizare pentru 
activitățile de colectare, transport și transfer 
deșeuri aferente Proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Constanța”, astfel încât, să poată fi 
demarată procedura de achiziție a serviciului 
de salubrizare. Pentru mai multe detalii puteți 
consulta aici, documentația.

Un alt proiect votat a fost cel cu privire la 
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 
pe anul 2021, pentru Centrul Județean 
de Resurse și de Asistență Educațională 
Constanța. Proiectul dezbătut de către 
consilierii județeni a prevăzut doar modificarea 
unor capitole bugetare, nu valoarea totală a 
acestuia, aceasta rămânând neschimbată, 
mai exact 660.193 de lei.

Proiectul cu privire la modificarea Anexei 
A la H.C.J. Constanța nr. 88/ 21.04.2021, 

privind aprobarea Programului cu obiectivele 
și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2021, 
finanțate din bugetul Județului Constanța 
a fost aprobat și el în urma ședinței. Acesta 
nu a prevăzut modificarea valorii totale a 
programului, ci numai corecturi cu privire la 
lucrările executate pe drumurile județene, plus 
o completare a listei de materiale necesare 
derulării în bune condiții a acestui program.

Tot pe ordinea de zi a fost dezbătut și 
proiectul privind rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru 
Teatrul de Stat Constanța. Modificările aduse 
bugetului instituției de cultură nu presupun 
nici o modificare față de bugetul aprobat de 
către Consiliul Județean Constanța în valoare 
de 7.717.750 lei, ci doar modificări între 
capitolele bugetare.

De asemenea, proiectul privind aprobarea 
actualizării devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Extindere Delfinariu, 
Municipiul Constanța”, urmare a derulării 
procedurilor de achiziții lucrări, precum 
și a corespondenței purtate cu Ministerul 
Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, 
a fost adoptat și el. Astfel, s-a solicitat 
proiectantului actualizarea devizului general 
prin redistribuirea sumelor în cadrul devizului 
general, în conformitate cu HG 907/2016, 
privind etapele de elaborare  și conțintul 
cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice.

Proiectul privind rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al Județului Constanța 
pe anul 2021, a fost dezbătut și aprobat 
în ședința Consiliului Județean Constanța. 
Astfel, bugetul instituției se majorează cu 
suma de 4.717.563 lei față de ultima aprobare 
a acestuia. Această majorare survine în 
urma atragerii a 4.508.000 lei finanțări 
nerambursabile, 207.718 lei impozit pe profitul 
încasat de către RAJA SA, precum și 1.845 lei 
venituri din valorificarea de bunuri.

Ședința s-a ținut în regim de videocon-
ferință și au fost prezenți un număr de 36 de 
consilieri județeni, din totalul de 37.

Iacob IONIȚĂ

„CONSTANȚA CITEȘTE”9 echipe participante – cele mai multe de la o filială 
–  6 premii și mențiuni  –

(continuarea din pag.6)  cărți pentru lecturi 
școlare și lecturi suplimentare, caiete, ustensile 
de scris și alte rechizite și produse de papetărie 
necesare desfășurării activităților creative și in-
structive de la clasă (de la plastilină, foarfece, 
hârtie creponată, acuarele pentru cei mici, la 
seturi geometrice și alte obiecte specifice pentru 
elevii mai mari). 

Fiecare pachet pentru elevi conține rechizite 
de calitate, cu grafică atractivă din universul și 
preocupările elevilor, în funcție de vârsta și ge-
nul fiecăruia, precum și selecții de cărți atât bi-
bliografia școlară cât și literatură contemporană, 
povești ilustrate, cu eroi și personaje îndrăgite 
de copii. 

De asemenea, Primăria Constanța va asigu-
ra accesul elevilor la o bibliotecă online cu peste 
2.500 de cărți digitale în format audiobook, vide-
obook sau ebook: atlase și enciclopedii National 
Geographic, Dorling Kindersley, videobookuri 
Disney, materiale educaționale Macmillan 
Education, Oxford University Press, Harvard 
University Press, teste MENSA sau STEM, 
manuale și auxiliare aprobate de Ministerul 
Educației și Cercetării, lecturi școlare, ficțiune, 
cele mai noi și mai căutate cărți ale momentului, 
literatură clasică, bestselleruri.

Această bibliotecă le va oferi elevilor o ex-
periență plăcută și modernă de interacțiune cu 
cărțile și va reprezenta și o adevărată bază de 
documentare școlară și de îmbogățire a cunoș-
tințelor generale.

Biblioteca online va putea fi accesată prin te-
lefon, tabletă, laptop sau calculator desktop, pe 
baza unor coduri unice de acces. Acestea vor 
fi transmise părinților prin intermediul cadrelor 

didactice responsabile (educatori, învățători și 
profesori diriginți). 

Așa cum am menționat, aceste acțiuni repre-
zintă debutul programului „Constanța citește“, 
care va continua pe tot parcursul anului școlar 

2021 – 2022 cu activități menite să îi apropie pe 
copii de universul școlii, al cărților și al lecturii. 

Sperăm ca acest program să vină în sprijinul 
elevilor și al familiilor din municipiul Constanța 
și toți împreună – administrație locală, cadre 
didactice și părinți - să oferim o șansă reală și 
egală la educație copiilor noștri.

Iacob IONIȚĂ

Acesta este rezultatul obținut de filiala 
Constanța a Societății de Științe Istorice din 
România la concursul național „Patrimoniul 
cultural, istoric și natural - Zestrea comu-
nităților locale”, organizat de Societatea de 
Științe Istorice din România, în parteneriat 
cu Institutul Național al Patrimoniului, Fa-
cultatea de Istorie-Universitatea București, 
revistele „Magazin Istoric” și „Historia”.

Cu ajutorul partenerilor noștri locali – că-
rora le mulțumim pentru ajutor –: Muzeul de 
Istorie Națională și Arheologie Constanța, Pri-
măria Constanța, Direcția Județeană pentru 
Cultură Constanța, site-ul „Discover Dobro-
gea”, elevii, coordonați de profesori, au pre-
zentat câteva clădiri importante „îmbătrânite” 
sau „pe moarte” din patrimoniul județului Con-
stanța - unele dintre ele monumente istorice -, 
înaintând și soluțiile pe care le văd, la vârsta 
lor, pentru salvarea acestora. 

Secțiune gimnaziu:
Premiul I: Școala gimnazială „Adrian V, 

Rădulescu” Basarabi – „Bisericuțele de 
cretă de la Murfatlar” (cl. a VI-a: Esra Selin 
Monla, Vlad, Andrei Axinte, Ștefan, Cristian 
Neș, Gabriel Niță) - prof. Lavinia Popescu;

Mențiune: Şcoala Gimnazială nr. 12 
„B.P. Haşdeu”–„Povești cu parfum de epo-
că: Casa Theodorou Roussou” (cl. a VII-a: 
Bianca Munteanu, Georgiana Gore, Emma 
Stoica, Ecaterina Pamfil) - prof. Adriana 
Grozavu;

Mențiune: Școala gimnazială nr. 16 „M.I. 
Dobrogeanu” – „Castelul Regal din Mama-
ia – o comoară uitată” (cl. a VII-a – Andrei 
Stănică, Alexandra Zmeu, Andreea Spau, 
Alexia Crețu) - prof. Daniela Niță.

Secțiunea Liceu:
Premiul II: Colegiul Pedagogic  

„Constantin Brătescu”– „Sinagoga Mare 

(Askenază) din Constanța (Laura Ioana 
Barbu-Preda, Ailin Baubec, Teodora Soare, 
Yasmin Asan) - prof. Cristina Gîlă;

Premiul III: Liceul Teoretic „George Că-
linescu” Constanța – „Casa Alleon” (cl. a 
X-a Fabian Cotan, Carmen Nicoleta Gheţu, 
Anja Alexandra Mogoşanu, Viviana Andre-
ea Nichifor - prof. Eugenia Crăciun;

Mențiune: Liceul Teoretic „Decebal” 
Constanța – „Moscheea Regală Carol I” 
(cl. a X-a Eva - Andreea Bud, Beatrice An-
dreea Dăscălaşu, Bianca Elena Flaut, Răz-
van-Paul Martin) - prof. Raul Ivan.

Celelalte echipe, care au prezentat lu-
crări foarte interesante: Școala Gimnazia-
lă nr. 30 „Gheorghe Țițeica” – „O poveste 
fascinantă a orașului meu: Casa cu lei” (cl. 
a VII-a Roxana Dragomir, Bogdan Vasile, 
Casandra Rezeanu, Ana-Maria Tudorache) 
- prof. Marinica Târziu; Școala gimnazială 
„George Coșbuc” 23 August – „Geamia 
Esmahan Sultan-Mangalia” (cl. a VII-a Te-
odor Bîlan, Tiberiu Jarcalete, Bianca Ioa-
na Motoc, Ozghin Gokan Emirseit) - prof. 
Magdalena Iacob-Baciu; Liceul Tehnologic 
„C.A. Rosetti” – „Casa Stănescu” (cl. a X-a 
Izabela Mirela Feneru, Iulian Cristian Popa, 
Selim Esra Seimambet, Carla Florentina 
Vasile) - prof. Doina Rusu.  

Premierea copiilor, profesorilor și școlilor 
participante se va face – sperăm fizic – 
după începerea școlii.

Felicitări tuturor, copii și profesori!

Dr. Lavinia Dumitrașcu
Președinte al Societății de 

Științe Istorice din România
Filiala Constanța
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Agenția pentru Dezvoltare Regională 
a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR 
SE), în calitate de Beneficiar, a semnat 
cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional 
Asistență Tehnică (POAT) 2014 - 2020, 
contractul de finanţare pentru proiectul 
„Sprijin la nivelul Regiunii Sud-
Est pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de progra-
mare 2021-2027 pe domeniile: 
infrastructura rutieră de interes 
județean, inclusiv variante ocoli-
toare şi/sau drumuri de legătura, 
infrastructura şi servicii publice 
de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic, 
centre de agrement/baze turis-
tice (tabere școlare)” Cod SMIS 
2014+ 143537/Cod proiect 1.1.147, în data 
de 04 august 2021.

Proiectul este finanțat în cadrul Axei 
Prioritare 1 „Întărirea capacității benefici-
arilor de a pregăti și implementa proiecte 
finanțate din FESI și diseminarea infor-
mațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul 
Specific 1.1 „Întărirea capacității benefici-
arilor de proiecte finanțate din FESI de a 
pregăti şi de a implementa proiecte ma-
ture”, Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală 
pentru beneficiarii FESI și specifică pentru 
beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv 
instruire pentru aceștia și pentru potențialii 
beneficiari FESI”.

Proiectul va fi implementat de către ADR 
SE, în calitate de lider de proiect, în parte-
neriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului 
şi Unitățile Administrativ-Teritoriale selec-
tate pentru finanțare. Partenerii proiectului 
vor primi finanțare nerambursabilă pentru 
elaborarea de documentații tehnico-econo-

Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de programare 2021-2027 

● domeniile: infrastructura rutieră de interes județean, inclusiv variante 
ocolitoare și/sau drumuri de legătura, infrastructura și servicii publice de 
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de 

agrement/baze turistice (tabere școlare)

ZODIA FECIOARĂ 
23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE

 ZODIILE  ȘI SĂRBĂTORIȚII  LUNII 

Balanțele sunt ființe sociabile, mereu pregătite și disponibile să schimbe păreri și să realizeze parteneriate și colaborări. Firi prietenoa-
se, amabile, atrăgătoare și deseori idealiste, nativii acestei zodii sunt indulgenţi, echilibrați şi capabili să se înțeleagă cu cei din jurul lor. 

Balanțele sunt oameni de cuvânt și impun respect prin atitudinea și comportamentul pe care îl au. Aceștia iubesc pacea interioară şi 
exterioară, frumuseţea şi armonia în tot şi în toate.

Persoanele născute în zodia Fecioară au multe calități pentru care sunt apreciate: sunt modeste, sunt meticuloase, sunt bine organi-
zate, firi practice, analitice și muncitoare.

Deși își conduc viața după reguli și criterii clare, nativii Fecioară au o mare capacitate de adaptare. Firi ordonate, ei caută confortul, 
ehilibrul și nu suportă haosul, dezordinea, oamenii indeciși și schimbările imprevizibile.

mice în vederea pregătirii a 10 proiecte de 
infrastructură aferente perioadei de progra-
mare 2021-2027, astfel:

- UAT Județul Galați: „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport 
regional pe tronsonul funcțional de inte-
res județean DN24 - DJ 251B - DJ 251A 
- DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN 25”. 
Valoarea totală eligibila a proiectului este 
de 2.250.000,00 lei;

- UAT Judeţul Brăila: „Reabilitare Drum 
Judeţean DJ 203R km 0+000 - km 35+530”. 
Valoarea totală eligibila a proiectului este 
de 2.866.660,44 lei;

- UAT Județul Buzău: „Stimularea mo-
bilităţii la nivel regional prin modernizarea 
infrastructurii rutiere de transport pe tron-
sonul Vintilă Vodă - Plaiul Nucului, jud. 
Buzău”. Valoarea totală eligibilă este de 
1.403.248,00 lei;

- UAT Județul Constanța:
• „Reabilitarea și moderniza-

rea drumurilor județene DJ226A 
Tronsonul DN22/ Tariverde - 
Cogealac și DJ226B Tronsonul 
Cogealac - Grădina - Pantelimon 
- DN2A/ Crucea”. Valoarea tota-
lă eligibila a proiectului este de 
1.999.999,99 lei;

• „Conservarea, protejarea şi 
punerea în valoare a Ansamblului 
Rupestru Murfatlar”. Valoarea to-
tală eligibilă a proiectului este de 
2.600.000,00 lei;

- UAT Județul Vrancea: „Modernizare in-
frastructură rutieră de drum județean 204E 
dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-
Străjescu-Doaga-DN24”. Valoarea totală 
eligibilă este de 3.225.637,80 lei;

- UAT Județul Tulcea: • „Modernizare in-
frastructura de transport regional pe traseul 
Sarighiol de Deal-Rahman”. Valoarea totală 
eligibila a proiectului este de 1.844.500,00 
lei; • „Îmbunătăţirea infrastructurii publice 
de turism prin reamenajarea arhitecturală a 
Falezei Tulcea”. Valoarea totală eligibilă a 
proiectului este de 2.177.700,00 lei;

- UAT Municipiul Galaţi: „Revitalizarea 
turismului din Galaţi, prin valorificarea du-
rabilă a elementelor de patrimoniu cultural 
şi natural de pe Faleza Dunării”. Valoare 
totală eligibilă este de 2.180.140,00 lei;

- Ministerul Tineretului și Sportului: 
„Reabilitarea Centrului de agrement 2 Mai”. 
Valoarea totală eligibila este de 689.981,04 
lei;

Obiectivul general al proiectului îl consti-
tuie pregătirea de proiecte mature pentru 

perioada de programare 2021-2027 la ni-
velul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

Rezultate așteptate în urma implemen-
tării proiectului: 10 documentații tehnico-e-
conomice elaborate la nivelul Regiunii de 
Dezvoltare Sud-Est, aferente proiectelor 
din portofoliul 2021-2027 pe domeniile 
centre de agrement/baze turistice (tabere 
şcolare), infrastructura şi servicii publice de 
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potenţial turistic şi infrastructura rutieră de 
interes judeţean, inclusiv variante ocolitoa-
re şi/sau drumuri de legătură.

Perioada de implementare a activităţilor 
este de 30 luni, în perioada 01.07.2020 
-31.12.2022.

Valoarea totală a contractului de fi-
nanţare este de 25.821.585,20 lei, din 
care 18.778.112,85 lei reprezintă valoa-
rea eligibilă nerambursabilă din FEDR şi 
2.799.329,73 lei reprezintă valoare eligi-
bilă nerambursabilă din bugetul național. 
Valoarea aferentă asigurării managemen-
tului contractului de finanţare de către ADR 
SE este de 854.030,20 lei, reprezentând 
100% finanţare nerambursabilă.

Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Asistență Tehnică 2014-2020

Informații suplimentare se pot obține 
la sediul ADR SE, Str. Anghel Saligny, nr. 
24, Municipiul Brăila, județul Brăila tel: 
0339.40.10.20, fax: 0339.40.10.17, email: 
adrse@adrse.ro, website: www.adrse.ro.

Pagină realizată de
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 Vasile Delicoti – 
primarul comunei Poarta Albă

 Taner Reșit – 
primarul comunei Tuzla

 Vergil Chițac – 
primarul Municipiului Constanța

ZODIA BALANȚĂ 
23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE


