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  ● Constanța la Târgul Internațional de la Salonic 

 ORAȘUL ȘI PORTUL, DOUĂ CĂRȚI DE           
     VIZITĂ PROMOVATE LA SALONIC

Vergil Chițac, primarul municipiului 
Constanța, s-a deplasat zilele trecute la 
Salonic, Grecia, pentru a vizita cea de-a 85-a 
ediție a Târgului Internațional de la Salonic 
(TIF), cel mai mare eveniment expozițional din 
Grecia, desfășurat la Centrul Internațional de 
Expoziții din Salonic (Helexpo), cu respectarea 
tuturor protocoalelor și normelor de igienă 
necesare.

La această ediție a Târgului de la Salonic a 
fost organizat, de către Primăria municipiului 
Constanța, în colaborare cu misiunea consulară a României de la Salonic, cu Administrația Porturilor Maritime 
Constanța și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Constanța / CCINA, un stand al municipiului. Participarea 
municipiului Constanța la acest Târg, alături de Consulatul General al României la Salonic și partenerii locali, a avut ca 
obiectiv principal promovarea profilului turistic și economic al orașului.

Totodată, municipalitatea a avut în vedere, prin participarea la eveniment, consolidarea relațiilor dintre cele două 
orașe înfrățite (Constanța și Salonic), prin contacte directe ale echipei municipiului cu locuitorii din Salonic.

Cu ocazia deplasării la Salonic, primarul Vergil Chițac a desfășurat mai multe întâlniri cu reprezentanți ai administrației 
publice locale, printre care o întâlnire bilaterală cu omologul acestuia, Konstantinos Zervas, primarul orașului Salonic, 
care a avut loc la standul municipiului Constanța.

În cadrul întâlnirii dintre cei doi primari 
au fost discutate domeniile prioritare de 
cooperare pentru perioada următoare, cu 
accent pe schimbul de experiență și bune 
practici în domeniul administrației locale. 
Cu această ocazie, primarul Vergil Chițac 
a declarat că municipiul Constanța este 
interesat de soluțiile și bunele practici 
pe care le are orașul Salonic în ceea ce 
privește conceptul smart city, energia 

BANI PENTRU 
MODERNIZAREA

INFRASTRUCTURII
Consilierii județeni s-au reunit în ședința 

ordinară a Consiliului Județean Constanța, 
pentru a dezbate cele 34 de proiecte de ho-
tărâre de pe ordinea de zi, dintre care unul 
a fost retras. 

Consilierii județeni au adoptat o serie de 
proiecte de hotărâre referitoare la rectifica-
rea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli ale 
instituțiilor subordonate, pe care vi le pre-
zentăm în continuare:

- Direcția Generală de Evidență a 
Persoanelor Constanța, Centrul 
Școlar pentru Educație Incluzivă 
„Delfinul” Constanța, precum și Regia 
Autonomă Județeană de Drumuri 
și Poduri Constanța au solicitat 
Consiliului Județean Constanța doar 
modificarea bugetului între capitolele 
sale fără a fi afectată valoare totală a 
acestora;

- Muzeul de Istorie Naţională și 
Arheologie Constanţa, Teatrul pen-
tru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” 
Constanța, Centrul Cultural Județean 
Constanța „Teodor T. Burada”, dar și 
Teatrul de Stat Constanța au solicitat 
diminuarea bugetelor cu 400.000 lei, 
300.000 lei, 300.000 lei, respectiv 
200.000 lei, sume ce reprezintă eco-
nomii cu cheltuielile de personal, ca 
urmare a măsurilor de restricție privind 
răspăndirea infecțiilor cu SARS-CoV-2 
impuse instituțiilor de cultură, precum 
și ca urmare a bugetării unor posturi 
rămase vacante sau a unor promovări, 
care au fost efectuate mai tărziu față 
de perioada anticipată inițial;

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie 
Constanța, a solicitat diminuarea bu-
getului aprobat anterior, cu suma de 
271.037 lei, ca urmare a modificărilor 
survenite la venitul de la bugetul de 
stat al dispensarului TBC;

- Bugetul Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța, 
a fost majorat cu suma de 7.537.334 lei,  

EDUCAȚIE  ȘI 
FORMARE

● Experiența 
EUROSCOLA 
Colegiul Național 

„MIHAI EMINESCU”
● prof. Bianca IBADULA
   directorul Colegiului

detalii în pag. 5
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● ORCHESTRA SIMFONICĂ BUCUREȘTI

ÎN CONCERT DE ZIUA DOBROGEI
● Proiect sprijinit de primăria muncipiului Constanța

În cadrul proiectului #ComeTo-
SEAusCool, cu ediția ”Movie Session”, 
a avut loc încă un eveniment.

Filmul la care toți constănțenii 
au fost așteptați este ”The Call of the 
Wild”, un film american de aventură, 
bazat pe romanul lui Jack London.  
Pe lângă acesta, în cadrul ediției ”Mo-
vie Session”, a fost prezent publicului și 
6 proiecții de scurtmetraje realizate de 
tineri, premiate în cadrul Festivalului de 
Scurtmetraj pentru Liceeni „FILMMIC”, 
organizat de Liceul Teoretic ”Traian”  
Constanța.

Evenimentul s-a desfășurat cu 
respectarea tuturor normelor în vigoa-
re, impuse de pandemia COVID-19.

Ediția ”Movie Session” este 
parte integrată a proiectului ”#Co-
meToSEAus” și este desfășurată în 

În perioada 14-16 octombrie 2021, Univer-
sitatea Maritimă din Constanța a participat la 
cea de cincea ediție a #ErasmusDays, alături 
de câteva mii de organizații și instituții din Eu-
ropa și din întreaga lume.

Anul acesta, a cincea ediție a #Erasmus-
Days se va concentra pe obiectivele noului 
program Erasmus + 2021-2027. În Franța, se 
va acorda prioritate temelor incluziunii, protec-
ției mediului, transformării digitale și participă-
rii la viața democratică. 

#ErasmusDays 2021 va fi, de asemenea, o 
oportunitate în Franța de a discuta despre no-
ile posibilități ale mobilității hibride europene.

Universitatea Maritimă din Constanța va 
marca această sărbătoare prin organizarea 
unei expoziții de fotografie, ”Erasmus – my 
chance”, în holul central al instituției. De ase-
menea, au fost postate în social media și pe 
site-ul instituției academice: https://cmu-edu.
eu/erasmus-plus, diferite materiale legate 
de proiectele și mobilitățile desfășurate până 
acum. 

”De curând, Sofia Corradi, mama program-
ului Erasmus, a primit titlul de Doctor Honoris 
Causa de la aceeași universitate la care a 

Asociaţia Sine Qua Non a organizat 
simpozionul „Porţi deschise către civilizaţii. 
Tomis – Constanţa MMXXI.”

Scopul acestui proiect este de a pro-
mova istoria Constanţei şi a Dobrogei, dar 
şi a istoriei românilor din toate provinciile 
istorice româneşti. Simpozionul s-a desfă-
şurat la Muzeul de Istorie Naţională şi Ar-
heologie Constanţa (MINAC) şi a cuprins 
următoarele secţiuni: istorie veche, istorie 
medievală, numismatică, istorie modernă 
şi contemporană (cu o subsecţiune de 
muzeografie) şi creştinismul în Dobrogea. 
S-au înscris, la simpozion, 73 de istorici, 
cercetători ştiinţifici, profesori universitari 
şi preuniversitari, arheologi şi muzeografi, 
oameni de ştiinţă din Constanţa şi din în-
treaga ţară.

Festivitățile de deschidere a noului 
an universitar, au avut loc în sistem 
fizic și online - la Baza Nautică a Uni-
versității. Acestea au fost urmate de o 
vizită în două dintre noile săli recent 
amenajate și dotate cu mijloace tehni-
ce moderne pentru gestionarea învăță-
mântului în sistem hibrid: fizic și online.

Activitățile didactice efective au în-
ceput din data de 4 octombrie 2021.

Conform Hotărârii Senatului Univer-
sitar, structura activităților este urmă-
toarea: - Anul I studii de licență - toate 
activitățile didactice în regim față în 
față;  - Anii II, III, IV de studii – regim 
hibrid: cursuri online, 50% activități de 
seminar online, restul activităților de 
seminar și laboratoare în regim fizic; - 
Studenții înmatriculați la studii universi-
tare de masterat - regim online.

Urăm tuturor studenților 
și cadrelor didactice mult  
succes în Noul An!

Bun venit la Bord!

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

PROGRAMUL CONSTANȚA - CAPITALA 
TINERETULUI DIN ROMÂNIA 

2021-2022

Erasmus Days la Universitatea 
Maritimă din Constanța  

parteneriat cu ZOOM Beach, Centrul 
Multifuncțional Educativ pentru Tineret 
”Jean Constantin” și Liceul Teoretic 
”Traian” Constanța.

Proiectul ”#ComeToSEAus” este 
finanțat de Primăria Municipiului Con-
stanța și organizat de Federația Orga-
nizațiilor Neguvernamentale de Tineret 
din Constanța (FONT CT), fiind un 
proiect de interes general finanțat din 
fonduri nerambursabile.

Programul ”Constanța – Capitala 
Tineretului din România 2021-2022” 
are o durată de un an, cu precizarea 
că va fi finalizat în 1 mai 2022, fiind 
guvernat de Consiliul Tineretului din 
România (CTR), Federația Tinerilor din 
Cluj (FTCluj), Grupul PONT și Banca 
Comercială Română (BCR).

Deschiderea anului 
universitar 2021-2022 

la Universitatea 
Maritimă din Constanța

Cu acest prilej au 
avut loc două lansări 
de carte: Gheorghe 
Lazarovici, Balta Să-
rată. Din preistoria Ca-
ransebeşului, Editura 
Gutenberg Univers, 
Arad, 2020 şi Cronica 
anonimă a Primei Cru-
ciade. Faptele francilor 
şi ale celorlalţi pelerini 
ierusalimiteni, Tradu-
cere din limba latină 
şi studiu introductiv Pr. 
Mircea Cristian Pricop, 
Dexologia, Iaşi, 2020.

Susţinerea comunicărilor, discuţiile şi 
dezbaterile pe secţiuni s-au desfăşurat la 
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa.

În Sala Ovidiană a fost vernisată expozi-
ţia temporară: Cetatea Tomis de la antichi-
tate la modernitate: monetărie locală, cir-
culaţie monetară şi medalistica modernă, 
realizată de dr. Gabriel Talmaţchi şi drd. 
Cristian Cealera, în colaborare cu MINAC.

Un alt eveniment: aici a avut loc o lan-
sare de carte: Valentin Ciorbea, Cornel 
Ţucă (editori), Dobrogea în anul 1878 
după rapoartele Ştefan Fălcoianu şi Ioan 
I. Murgescu, Editura Academiei Oamenilor 
de Ştiinţă din România, 2020. Organiza-
torii simpozionului au vernisat o expoziţie 
insolită sub genericul: „Să nu-l uităm pe 

I.N. Roman”, realizată de dr. Lavinia Dumi-
traşcu şi drd. Oana Grigoruţă, în colabora-
re cu MINAC.

În finalul manifestării ştiinţifice şi cultura-
le, drd. Cristian Cealera a organizat tururi 
ghidate în zona peninsulară a Constanţei, 
unde se află cele mai importante monu-
mente arheologice şi istorice.

În etapa a doua a proiectului cultural, co-
municările susţinute în cadrul simpozionului 
vor fi publicate într-un volum omagial, care 
va fi lansat în data de 14 noiembrie 2021, 
de Ziua Dobrogei, când va fi organizat un 
eveniment special dedicat acestei zile. 

Totodată, va fi vernisată o expoziţie 
temporară intitulată Tomis – Constantia-
na – Kostendje – Constanţa. Seara de 14 
noiembrie se va încheia cu un concert sim-
fonic susţinut de Orchestra Simfonică Bu-
cureşti, ambasadorul cultural al României 
în străinătate.

De asemenea, precizăm că accesul la 
acţiunile din cadrul proiectului cultural a 
fost gratuit pentru public, în limita locurilor 
disponibile, adică maximum 50 de persoa-
ne pentru fiecare activitate culturală menţi-
onată în program.

„Porţi deschise către civilizaţii. Tomis- 
Constanţa MMXXI” este organizat de 
Asociaţia Sine Qua Non, cu susţinerea 
Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa, şi finanţat de Primăria Munici-
piului Constanţa.

Valoarea totală a proiectului: 280.000 lei

studiat acum peste 60 de ani. Povestea a în-
ceput în anul 1957. După ce a obținut o bursă 
pentru a studia în străinătate, la întoarcerea în 
țară, universitatea ei, Sapienza Universita di 
Roma, nu i-a recunoscut studiile iar Sofia Cor-
radi nu a putut absolvi în acel an. De atunci, 
a lucrat pentru ca tinerii să poată studia într-o 
altă universitate și trăi într-o altă cultură, fără 
impedimente, cum preciza Comisia Europe-
ană în România, pe Facebook.

Îndemn pe cât mai mulți tineri, studenți, 
masteranzi, doctoranzi sau profesori să ac-
ceseze Programul Erasmus, respectiv să 
participe la diverse mobilități, întrucât oferă 
o altă perspectivă și un know-how necesar 
cercetării academice, precum și dezvoltării de 
proiecte organizaționale.  

Sunt experiențe extraordinare, în cadrul 
cărora ai șansa să cunoști o altă cultură, să 
împărtășești un alt stil de predare și de viață, 
să legi prietenii cu tineri sau studenți străini, 
să te dezvolți personal și profesional”, a de-
clarat Dr. Vasilica ONOFREI, specialist Relații 
Publice al Universității Maritime din Constanța 
și coordonator instituțional Erasmus. 

https://cmu-edu.eu/erasmus-plus
https://cmu-edu.eu/erasmus-plus
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Casa de Cultură din Năvodari va intra 
într-un amplu proces de modernizare. Pri-
marul orașului, Florin Chelaru a semnat 
contractul de execuție a lucrărilor.

”Din momentul de față, construc-
torul are timp două luni să prezinte 
proiectul tehnic, timp în care noi 
vom elibera clădirea. După aceas-
tă perioadă, vor începe lucrările de 
execuție. Implementarea proiectu-
lui presupune finalizarea, moderni-
zarea și dotarea corespunzătoare a 
Casei de Cultură din centrul orașu-
lui pentru a asigura o serie de noi 
funcțiuni, toate utile pentru cetățe-
nii orașului Năvodari, dar și pentru 
copiii noștri”, a declarat primarul Florin 
Chelaru.

Proiectul este în valoare de 5 milioane 
de euro și este finanțat din fonduri europe-
ne. Suma de 3,5 milioane este destinată 

● PARTENERIAT CU PRIMĂRIA MURFATLAR

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONTRIBUIE 
LA VERIFICAREA CALITĂȚII AERULUI ȘI A 

MEDIULUI DIN ORAȘUL MURFATLAR

● NĂVODARI
    CASA DE CULTURĂ VA AVEA 

                     NOI SĂLI DE SPECTACOLE
modernizării Ca-
sei de Cultura, 
iar diferența re-
prezintă asfalta-
rea Străzii Con-
stanței și trans-
formarea în zonă 
de Promenadă, 
montarea de 
mobilier urban, 
amenajarea zo-

nei din proximitatea Troiței, amenajarea și 
montarea unei noi fântâni arteziene, plan-
tarea de arbori, arbuști și flori, montarea 
de bolarzi retractabili pentru a transforma 
zona în piațetă publică, reabilitarea rețelei 
de iluminat public a parcului, reabilitarea 
conductei de canalizare aflată sub trotua-
rul învecinat Străzii 
Constanței.

Prin lucrările 
executate se vor 
construi noi săli de 
spectacole; sală de 
dans; sală repetiții 
teatru; sală științe 
ale naturii; sală de 
pictură; sală de lucru 
manual; sală cerami-
că; sală fotografie/
film; sală navomode-
le; sală canto; club 

Institutul pentru Nanotehnologii și Surse 
Alternative de Energie (INSAE) din cadrul 
Universității Ovidius din Constanța (UOC) 
a stabilit un parteneriat de colaborare cu 
Primăria orașului Murfatlar, Universitatea 
Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj și Spitalul 
Clinic de Pneumoftiziologie din Palazu Mare 
(Municipiul Constanța), informează prof. 
univ. dr. ing. Eden Mamut.

Potrivit sursei citate, parteneriatul are 
drept scop dezvoltarea activităților de 
cercetare științifică preliminare pentru 
evaluarea celor mai importante surse de 
emisii poluante, realizarea unor modele de 
dispersie a emisiilor poluante și estimarea 
impactului emisiilor poluante asupra 
sănătății locuitorilor orașului.

În acest sens, ca urmare a preocupărilor 
pentru calitatea aerului și a mediului, 
UOC în colaborare cu Primăria Murfatlar 
amplasează un autolaborator de cercetare 
iar colectivele de cercetare de la UOC 
și UBB din Cluj, vor realiza modele de 
dispersie al emisiilor poluante, folosind 
Platformele de modelare și simulare ADMS 
și AirMode.

de informatică; sală limbi străine; sală de 
expoziție; sală activități cerc copii; bibliote-
că, sală de conferință și sală de ședințe.

Lucrările de modernizare vor cuprinde 
și sala mare de spectacole care va fi pre-
văzută cu scaune noi moderne, înlocuirea 
lambriului de lemn, refacerea pardose-
lii existente și podina de lemn a scenei, 
montarea elementelor constructive pentru 
o mai bună acustică concomitent cu refa-
cerea și finalizarea tuturor instalațiilor clă-
dirii – ventilație, sanitare, electrice sau de 
iluminat ș.a.

La exterior, se va reface tencuiala deco-
rativă în întregime conferind o nouă ima-
gine Casei de Cultură, păstrându-se totuși 
zonele din piatra naturală, urmând ca aces-
tea să fie înlocuite pe zonele degradate.

„În prima etapă, colaborarea 
va avea ca scop realizarea unui 
studiu preliminar asupra emisiilor de 
particule de la fabrica de cretă Tempo 
Invest SRL. Studiile preliminare 
vor fi folosite pentru a fundamenta 
inițierea unor proiecte de cercetare 
de mare amploare, care să studieze 
o categorie mai largă de poluanți, 
proveniți din traficul rutier, din 
procesele de tratare din agricultură și 
alte surse de poluare”, a precizat Eden 
Mamut.

Rezultatele studiilor vor fi aduse la 
cunoștința opiniei publice prin intermediul 
paginii web a orașului Murfatlar: https://
primaria-murfatlar.ro/.

Universitatea Ovidius 
din Constanţa implica-
tă în organizarea unui 
turneu internațional de 
darts, pentru persoane 

cu nevoi speciale
 
Universitatea Ovidius din Constanța 

(UOC) a participat, în perioada 5 – 6 oc-
tombrie 2021 la o nouă întâlnire transna-
ţională organizată în cadrul proiectului 
Sitting Darts, 622630-EPP-1-2020-1-TR-
SPO-SSCP, în valoare de 47.425 EUR prin 
Programul Erasmus Plus, informează prof. 
univ. dr. Carmen Ene-Voiculescu, manage-
rul proiectului.

Potrivit sursei citate, în cadrul reuniunii 
desfăşurată la Belgrad, Republica Serbia, 
s-au pus bazele turneului sportiv final dedi-
cat persoanelor cu nevoi speciale, ce va fi 
organizat la nivel internațional, în luna no-
iembrie a.c., în Turcia, la Ankara, în cadrul 
proiectului Sitting Darts. 

„Organizațiile implicate în proiect au 
prezentat stadiul antrenamentelor și al 

turneelor locale, precum și activitățile de 
diseminare desfășurate în fiecare țară par-
ticipantă. Totodată, au fost stabilite detalii 
cu privire la organizarea turneului final la 
care vor participa câte patru sportivi din 
cadrul fiecărei organizații, doi dintre ei fiind 
cu nevoi speciale. În ziua a doua a întâlnirii 
transnaționale, membrii delegațiilor au par-
ticipat la un joc școală de darts, fiind puși în 
situația de a arunca săgețile către țintă de 
pe un scaun, păstrând, într-o anumită pro-
porție, ideea proiectului”, a declarat prof. 
univ. dr. Carmen Ene-Voiculescu. 

Echipa proiectului din partea UOC va 
organiza, în perioada următoare, turneul 
local, în urma căruia se va stabili lista parti-
cipanţilor la finala de la Ankara, în ultimele 
luni, tinerii înscriși în proiect parcurgând 
antrenamentele sub coordonarea speci-
aliștilor din cadrul Facultății de Educație 
Fizică și Sport (FEFS). 

Proiectul Sitting Darts, implementat 
în perioada 01.01.2021-31.12.2021, în 
cadrul unui consorţiu din care fac par-
te Universitatea Ovidius din Constanţa 
(România), Association of Sports for 
All of Serbia și Bosnian Representative 
Association for Valuable Opportunities - 
BRAVO (Bosnia şi Herţegovina), al cărui 
lider este Turkish Bocce Bowling and Darts 
Federation - TBBDF (Turcia), vine în ajuto-
rul persoanelor cu dizabilități motorii care 
au mai puține oportunități de a se mani-
festa în plan social fiind private de puterea 
vindecătoare a sportului.
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LICURICI  PENTRU 50 DE COPII
Nevoia de locuri în creșe este de notorietate 

deja la Constanța. Primăria Constanța a anunțat 
că, având în vedere că au fost parcurse toate 
procedurile pentru închiriere, în scurt timp creșa 
Licuricii își va deschide porțile pentru 50 de pitici, 
care vor fi împărțiți în 5 grupe.

Noua casă este situată pe bulevardul I.C. 
Brătianu, nr. 50, la parterul unui imobil care va 
satisface toate nevoile celor mici.

Direcția Generală de Asistență Socială a în-
ceput deja lucrările de igienizare a spațiului și de 
montare a mobilierului. Creșa va dispune de loc 
de joacă, cabinet medical și bucătărie proprie.

Imediat ce spațiul va fi amenajat și va putea 
fi folosit, Direcția Generală de Asistență Socială 
va demara și procedurile de înscriere a copiilor 
în noua creșă.

Primăria Constanța lucrează zi de zi pentru 
ca într-un timp cât mai scurt să fie demarate lu-
crările de construire a unor noi creșe. Prin Com-
pania Națională de Investiții (CNI), cu fonduri de 
la bugetul local ori cu bani europeni, Primăria 

● Pași importanți pentru un sistem de 
termoficare modern, eficient și mai puțin 
poluant

La nivelul municipiului Constanța, serviciul pu-
blic de alimentare cu energie termică este asigu-
rat de doi operatori: energia termică este produsă 
de Electrocentrale Constanța aflată în subordinea 
Ministerului Energiei, iar serviciul de transport, 
distribuție și furnizare a agentului termic către 
consumatorii finali este asigurat de Termoficare 
Constanța, aflată în subordinea Consiliului Local 
al Municipiului Constanța.

Electrocentrale Constanța este în insolven-
ță, iar situația echipamentelor de producție este 
una ce necesită investiții semnificative pentru a 
produce energie termică într-un mod eficient și în 
conformitate cu prevederile legislației de mediu.

În aceste condiții, autoritatea publică locală 
trebuia să găsească rapid o soluție. Cea mai 
bună modalitate de rezolvare a acestei situații 
este înființarea unei societăți proprii care să pro-
ducă energia termică necesară asigurării apei 
calde de consum și a căldurii pentru constănțeni. 
Noua societate va prelua, în primă instanță, acti-
vele funcționale din incinta CET Palas pentru a 
asigura continuitatea producerii agentului termic 
pe durata tranziției către un mix de surse de 
energie.

● Vergil CHIȚAC, primarul municipiului Constanța:

„AMENAJAREA CU ENERGIE TERMICĂ 
SĂ FIE ÎN SISTEM INTEGRAT”încearcă să valorifice orice sursă și resursă 

pentru a mai reduce din deficitul întregistrat la 
Constanța pe acest sector.

Având în vedere că CNI a aprobat finanțar-
ea construirii la Constanța a două creșe - una 
mare și una mică, în ședința extraordinară a 
Consiliului Local a fost aprobată transmiterea 
în folosință gratuită a unui teren în suprafață 
de 3.124 mp Direcției Generală de Asistență 
Socială Constanța, pe bulevardul Aurel Vlaicu. 
Acolo urmează să fie construită creșa mare, 
care va avea 110 locuri, iar creșa mică, de 40 de 
locuri, va fi ridicată în locul fostei cantine sociale 
din cartierul Palazu Mare, pe strada Tineretului. 

 În urmă cu câteva zile au fost demarate 
procedurile pentru realizarea studiilor de spe-
cialitate și în momentul în care acestea vor fi 
gata, municipalitatea le va preda împreună cu 
terenurile aferente către Compania Națională de 
Investiții, care va face toate demersurile pentru 
edificarea clădirilor. Dacă toate procedurile vor 
decurge fără probleme, la începutul anului viitor 
ar putea fi pusă piatra de temelie a noilor creșe.  
Clădirile vor avea, pe lângă sălile în care cei 
mici vor face primii pași în viața socială, spații 
verzi generoase, locuri de joacă, săli de mese 
și bucătării proprii în care vor fi pregătite zi de zi 
meniuri bio pentru pitici. Demersurile Primăriei 
nu se opresc aici. În tot acest timp, municipal-
itatea caută spații pe care să le închirieze și în 
care să amenajeze noi creșe. 

Universitatea Ovidius din Constanța - oferta la târgul 
educaţional internațional

“Indian Subcontinent Online Edu Fair”

ORAȘUL ȘI PORTUL, DOUĂ CĂRȚI DE  
VIZITĂ PROMOVATE LA SALONIC

(continuarea din pag. 1) 
regenerabilă, digitalizarea 
administrației, îmbunătăți-
rea și modernizarea ser-
viciilor publice, colectarea 
și reciclarea deșeurilor, 
investițiile în proiecte de 
dezvoltare a infrastructurii 
medicale și școlare.

Vergil Chițac a precizat 
că, în domeniul turismului, 
administrația locală din 
Constanța va depune efor-
turi pentru a identifica noi 
soluții de creștere a fluxu-
rilor turistice de la Constanța la Salonic și 
înapoi, subliniind că orașul Constanța are 
toate avantajele necesare pentru a deveni 
o destinație turistică prioritară a cetățenilor 
din Salonic.

Vergil Chițac a menționat totodată că 
sunt perspective substanțiale de colabora-
re în domeniul economic: agenții economici 
din Constanța sunt interesați de Grecia, o 
dovadă în acest sens fiind reprezentată de 
participarea oamenilor de afaceri din orașul 
nostru la standul expozițional Constanța 
din cadrul TIF 2021. Acesta a invitat oame-
nii de afaceri din Salonic să investească în 
Constanța, în domenii precum industria ho-

telieră, a ospitalității, HORECA, deoarece 
orașul Constanța reprezintă deja cea mai 
importantă destinație turistică sezonieră 
din România.

Konstantinos Zervas, primarul orașului 
Salonic, a exprimat cu această ocazie inte-
resul și disponibilitatea consolidării relațiilor 
dintre orașele Salonic și Constanța, priori-
tar în domeniile turism, economie, cultură, 
schimb de bune practici în administrație.

Konstantinos Zervas, primarul orașului 
Salonic, a exprimat cu această ocazie inte-
resul și disponibilitatea consolidării relațiilor 
dintre orașele Salonic și Constanța, priori-
tar în domeniile turism, economie, cultură, 
schimb de bune practici în administrație.

Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța: 
„Avem o strategie privind termoficarea în Constan-
ța, cea mai bună variantă este aceasta: cu sursă, 
dar o sursă modernă, cu transfer, dar cu schim-
barea magistralelor de transfer, cu puncte termice 
modernizate și cu o distribuție schimbată. Sistemul 
trebuie să fie în ansamblul său, adică să ai și pro-
ducția, să ai și transportul și distribuția, să fie un 
sistem integrat și coordonarea să fie unitară.”

Primul pas a fost făcut deja, la inițiativa prima-
rului municipiului Constanța, Vergil Chițac, consi-

lierii locali au aprobat, în ședința extraordinară a 
Consilului Local Municipal, înființarea unei societăți 
în vederea preluării activelor funcționale de la Elec-
trocentrale Constanța SA pentru producerea de 
energie termică necesară  Sistemului de Alimenta-
re Centralizată cu Energie Termică al municipiului 
Constanța. Consilierii locali au aprobat și achiziția 
serviciilor juridice de consultanță, asistență și re-
prezentare în vederea înființării societății.

Universitatea Ovidius din Constanţa 
(UOC) a participat în mediul virtual, la 
„Begin Indian Subcontinent Online Edu 
Fair”, târg internațional de prezentare a 
ofertei educaţionale al cărui public țintă 
a fost reprezentat de potențialii candi-
dați din afara UE precum: Bangladesh, 
India, Nepal și Sri Lanka, informează 
conf. univ. dr. Cristina Duhnea.  

Târgul a reunit 35 de instituţii ofer-
tante din 19 ţări, printre care: China, 
SUA, Rusia, Franța, Germania, Italia, 
România, Elveția etc, participarea 
UOC, în cadrul acestuia, fiind axată 
pe creșterea vizibilității programelor de 
studii predate într-o limbă de circulație 
internațională, dar și a celor predate în 
limba română, prin promovarea pro-
gramului pregătitor destinat cetățenilor 
străini.

„Pe lângă cele două prezentări 
propriu-zise, susținute în cadrul 
sesiunilor dedicate, organizatorii 
ne-au facilitat și accesul la o plat-
formă prin intermediul căreia am 
putut interacționa cu participanții la 
târg. Întrebările potențialilor candi-
dați au vizat aspectele academice, 
referitoare la oferta educațională 
a instituției noastre, la criteriile de 
admitere sau la valoarea taxelor 
programelor de studii iar la standul 

virtual, participanții au putut accesa 
materiale promoționale, pentru o 
mai bună informare”, a precizat conf. 
univ. dr. Cristina Duhnea.

Universitatea a fost reprezentată, în 
cadrul târgului, de către: conf. univ. dr. 
Cristina Duhnea, directorul proiectului 
INTENS-O II, ec. drd. Răzvan-Ionuț 
Drugă și Cristina Elena Szente, mem-
bri în cadrul proiectului, participarea la 
eveniment fiind inclusă în activitățile 
proiectului “Intensificarea și diversifi-
carea inițiativelor de internaționalizare 
în Universitatea Ovidius din Constanța 
- educație și cercetare într-un mediu 
multicultural internațional (INTENS-O 
II)”, cod CNFIS-FDI-2021-0387, ce 
are o valoare totală de 332.500 lei, fi-
ind unul dintre cele șase proiecte ale 
acestei instituţii academice, finanțate 
de Ministerul Educației prin Fondul de 
Dezvoltare Instituțională.
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● Un proiect inteligent și sigur

AEROPORTUL TUZLA, 
CEL MAI DINAMIC, 

ÎN PAS CU VREMURILE
Este o veste foarte bună ca, în sfârşit, inves-

tiţii de interes public general care anterior erau 
plătite din bugetul de stat găsesc, acum, finanţa-
re din mediul privat!

Pentru că deschiderea unui punct de vamă şi 
frontiera reprezintă o investiţie substanţială, care 
pune presiune asupra bugetului public, statul 
român şi Regional Air Services – aeroport Tuzla 
dezvolta un parteneriat prin care să rezolve 
acest impediment şi să asigure totodată cele mai 
bune condiţii de acces şi trafic pe calea aerului.

Astfel, nivelul de siguranţă şi securitate în 
privinţa accesului persoanelor va fi îmbunătăţit, 
lucru care nu poate decât să bucure pe toată lu-
mea. Este un proiect modern, inteligent şi sigur, 
un pas către o ţară ca-n afară – pentru că acest 
model este foarte răspândit în UE.

Reamintim că Aeroportul Tuzla a fost premiat 
în anul 2009 de către Airport Forum drept “cel 
mai dinamic aeroport din România”. Este un ae-
roport viu, atrăgător, performant, în pas cu vre-
murile şi care ocupă de 15 ani locul 2, 3 şi, mai 
rar, 4 în ceea ce priveşte numărul de mişcări de 
aeronave şi un loc fruntaş în ceea ce priveşte nu-
mărul de pasageri. Compania are experienţa uri-
aşă în aviaţia generală, unde este lider de piaţă.

Absenţa unui punct de trecere a frontierei de 
stat şi a unui birou vamal pentru traficul interna-
ţional de călători şi mărfuri pe Aeroportul Tuzla 
scade interesul operatorilor aerieni din turism şi 
a proprietarilor de aeronave medii şi mici faţă de 
zona de sud a litoralului, impune tranzitarea pa-
sagerilor prin alte puncte vamale, ceea ce presu-
pune dezavantaje economice, de timp şi de sigu-
ranţă pentru aceştia (lungirea traiectului de zbor, 
creşterea costurilor operaționale şi diminuarea 
coeficientului de siguranţă prin scăderea rezer-
vei de combustibil). În cazul călătoriilor offshore 
apar dezavantaje suplimentare, precum ocolirea 
poligonului de trageri sol-aer CAP MIDIA şi a zo-
nei combinatului Petrochimic MIDIA-NAVODARI, 
costurile aferente implementării procedurilor 
offshore într-o altă locaţie, inexistența dotărilor 
pentru mentenanţa costumelor de supravieţuire, 
utilizarea dificilă a echipamentelor de radioco-
municații şi multe altele.

Deschiderea unui punct de vamă şi frontiera 
este impusă de existenţa unei cereri motivate de 
piaţă, iar lipsa acestei facilităţi ar fi un instrument 
de presiune împotriva aeroportului şi o formă de 
şantaj economic, pe care statul român nu şi-o 
poate asuma în condiţiile democraţiei.

Experienţa de peste 25 de ani, auditurile 
externe şi interne extrem de riguroase care 
confirmă calitatea operaţiunilor, dar şi cererea 
foarte ridicată de servicii vamale pe care nu le-a 
putut onora până acum recomandă Regional Air 
Services – Aeroport Tuzla pentru găzduirea atât 
de necesarului punct vamal.

Aeroportul Tuzla se număra printre puţinele 
aeroportului care au obţinut certificarea calităţii 
prin standardele ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 
18001 – inclusiv sub supravegherea externă a 
beneficiarilor – companii de importanță strategi-
că pentru economia românească, precum OMV 
Petrom, CGG Veritas, Exon Mobil şi alţii.

Având în vedere că facilitatea de vamă şi 
frontiera este un serviciu al statului în beneficiul 
cetăţenilor, faptul că Aeroportul Tuzla este dis-
pus să susţină proiectul este un uriaş beneficiu 
pentru comunitate, având în vedere că pentru un 
aeroport similar, cu un trafic de 50 de ori mai mic, 
statul român a fost nevoit să cheltuiască câteva 
milioane de euro bani publici pentru crearea unei 
astfel de facilităţi.

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, 
Constanța a reprezentat România la 
Ziua Euroscola, la Parlamentul Euro-
pean Strasbourg. Delegația colegiului 
a fost formată din 24 de elevi din cla-
sele a X-a și a XI-a, însoțiți de profe-
sorii coordonatori, Claudia Portase și 
Nicoleta Benchea. 

Tinerii noștri, împreună cu peste 
450 de elevi din alte 20 de state ale 
Uniunii Europene, au simulat o zi din 
programul unui europarlamentar: în-
tâlnirea din plen, prânzul, lucrul în co-
misii, votul, în plen, asupra rapoartelor 
finale din cadrul comisiilor. 

Ziua a început cu prezentarea țări-
lor, orașelor și a școlilor participante 
de către vorbitorii desemnați, în sala 
„Louise Weiss” a Parlamentului Euro-
pean de la Strasbourg. Prima parte a 
zilei a continuat cu întrebări adresate 

vicepreședintelui Parlamentului Euro-
pean.

După prânz, elevii au primit 19 în-
trebări de cultură generală, în limbile 
țărilor participante, în cadrul concur-
sului Eurogame, despre istoria Uniunii 
Europene, țările membre, cultură și 
civilizație europeană. 

Ziua a continuat cu lucrul în 6 gru-
puri multinaționale, unde au dezbătut 
teme ce vizau prioritățile europene: 
mediul și energiile regenerabile, se-
curitate și drepturile omului, tinerii, 
alcoolul și drogurile, viitorul Europei, 
migrațiune și integrare, locuri de mun-
că pentru tineri. Fiecare grup de lucru 
a realizat un raport final prezentat de 
raportori în plenul ședinței finale, unde 
tinerii au votat rezoluțiile finale. 

Ziua Euroscola s-a încheiat cu defi-
larea steagurilor țărilor participante, în 
acordurile imnului Uniunii Europene, 
„Odă Bucuriei”. 

O noutate a acestei ediții a fost intro-
ducerea programului „Tânăr jurnalist 
pentru o zi”. Din partea colegiului a 
fost desemnată Daria Mardare, care a 
participat la o conferință de presă, a 
pus întrebări, a luat interviuri, a făcut 
poze. „Sunt fericită că am putut, pen-
tru o zi, să fiu jurnalist, să îi cunosc 
pe ceilalți colegi din tările participante, 

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”
EXPERIENȚA EUROSCOLA LA STRASBOURG 

să pun întrebări, să iau interviuri. Am 
căpătat încredere în mine, am aflat 
că pot face jurnalism. Acest concurs a 
însemnat pentru mine un minunat pri-
lej de dezvoltare personală!”, a spus 
Daria Mardare. 

„A fost o experiență extraordinară! 
Elevii noștri au simțit că sunt impor-
tanți, că pot schimba ceva, că vocea 
lor contează. Mulțumim EUROSCOLA 
pentru această oportunitate!”, a decla-
rat prof. Claudia Portase.

„Programul Euroscola a contribuit 
la dezvoltarea spiritului de echipă, a 
bucuriei de a-și descoperi noi compe-
tențe „ascunse” și nevalorizate. A fost 
o „aventură” minunată, ce nu va fi uita-
tă.” (prof. Nicoleta Benchea).

EUROSCOLA, ediția a XII-a, este 
un concurs lansat de Biroul de Le-
gătură al Parlamentului European în 

România, în parteneriat cu Ministerul 
Educației Naționale. Ediția concur-
sului s-a desfășurat sub titlul generic 
„Educația schimbă vieți”.  Parlamentul 
European a creat programul EURO-
SCOLA pentru a informa tinerii despre 
procesul de integrare europeană și 
pentru a promova participarea lor la 
construcția Uniunii Europene. Progra-
mul reunește periodic elevi de liceu 

din cele 28 de state membre, oferin-
du-le ocazia, pe parcursul unei zile, de 
a afla cum funcționează Parlamentul 
European, de a se cunoaște între ei, 
de a-și împărtăși viziunile și așteptă-

rile. Evenimentul Ziua Euroscola este 
organizat la Strasbourg. 

Concursul pornește de la cadrul stra-
tegic pentru cooperarea europeană în 
domeniul educației și formării profesio-
nale. Principalul scop al cadrului este de 
a sprijini statele membre în ceea ce pri-
veşte dezvoltarea în continuare a siste-
melor lor de educaţie şi formare. Aceste 
sisteme ar trebui să asigure tuturor ce-
tăţenilor mijloacele necesare pentru a-şi 
atinge potenţialul, precum şi să asigure 
prosperitatea economică durabilă şi ca-
pacitatea de integrare profesională.  

Elevii participanți la concursul  
EUROSCOLA au fost: Anisia Elena 
Andreea, Badea Raluca, Bărbulescu 
Elena Claudia, Chiriță Alexandra Maria, 
Cîrjaliu Giulia, Crețu Diana Georgiana, 
Dăduică Doroteea Amalia, Derviș Ca-
mel, Despinoiu Armand Theodor, Fuduli 
Teodora, Ghilea Maria Ariadna, Ibadula 
Julide, Ilinca Gheorghe Vlad, Mardare 
Daria Maria, Melie Robert Marian, Miri-
că Octavian Florin, Murariu Alexandra 
Teodora, Olteanu Adina Maria, Onu Bi-
anca Alexandra, Paraschiv Bianca, Pa-
ris Gabriela, Sălcianu Diana Ioana, Tra-
nă Elena Bianca, Voicu Mario-Costin.

Prof. Bianca Ibadula,
directorul Colegiului 

Național „Mihai Eminescu” din 
Constanța
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● Universitatea Ovidius din Constanța a 
participat la analiza de etapă a proiectului unui 
sistem transfrontalier de evaluare rapidă a da-
unelor provenite ca urmare a acțiunii seismice

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) 
a participat la o serie de întâlniri în cadrul 
proiectului de cercetare competitivă „Rapid 
Earthquake Damage Assessment Consor-
tium – REDACt” – BSB 966, co-finanțat de  
Programul Operațional Comun Bazinul Mării 
Negre 2014-2020, informează managerul de 
proiect din partea UOC, şef de lucrări (ș.l.) dr. 
ing. Dragoș-Florian Vintilă, din cadrul Facultății 
de Construcții.

„În cadrul întâlnirilor au fost prezentate re-
zultatele primului an de implementare a pro-
iectului și fiind oferite detalii despre acțiunile 
din perioada următoare. Realizările actualiza-
te REDACt stabilesc cadrul de armonizare pe 

Consiliul Județean Constanța a finalizat 
evaluarea aparatului propriu al instituției, 
prezentând concluziile în cadrul unei con-
ferințe de presă, la care au participat și ma-
nagerii instituțiilor subordonate, precum și 
directorii direcțiilor din cadrul C.J.Constanța.

În ceea ce priveşte rezultatele aces-
tei evaluări, ca un diagnostic al activită-
ţii aparatului propriu al CJC, preşedin-
tele Mihai Lupu, a făcut o scurtă pre-
zentare a câtorva elemente concluden-
te pentru activitatea internă, precum şi 
măsurile de eficientizare propuse.

“În aceste luni care au curs de la 
preluarea mandatului de preşedinte al 
CJC, am prefigurat un plan de analiză şi 
acţiuni, care să ne arate exact structura 
existentă şi ce necesităţi sunt pentru ca 
această instituţie să funcţioneze cât mai 
eficient. Am pornit, aşa cum este firesc, 
de la evaluarea aparatului propriu, pre-
cum şi a instituţiilor subordonate CJC, 
iar în paralel cu  desfăşurarea acestui 
proces de analiză, am urmărit îndea-
proape şi am pus la punct, elaborarea 
Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 
Judeţului Constanţa. Am obţinut, astfel, 
un document programatic, cu obiective 
şi acţiuni concrete, măsurabile şi reali-
zabile. Am gândit şi am realizat, alături 
de Primăria Municipiului Constanţa, un 
mecanism de aplicare a acestei strategii, 
prin înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Durabilă a judeţului Constanţa. Iată că 
astăzi putem spune că această asocia-
ţie este funcţională, bine structurată şi 
urmează să emită documentul final care 
ne va furniza linia exactă de dezvoltare 
pe care trebuie să o urmăm, în următorii 
7 ani” – a spus Mihai Lupu, președin-
tele C.J.C.

 ● PROIECT PRIVIND PLANIFICAREA PREGĂTIRII 
PENTRU CUTREMURE ●

Primăria Municipiului 
Constanța continuă 

investițiile în trama stradală
care se va baza sistemul REDA propus și de-
finesc specificațiile operaționale ale acestuia, 
inclusiv cerințele și rezultatele scontate. 

Ne dorim să furnizăm un prototip opera-
țional în lunile următoare şi în acest scop, la 
proiect colaborează peste cincizeci de oameni 
de știință din patru țări. 

Sistemul REDA va fi capabil să furnizeze 
rezultate complet armonizate și unificate, in-
clusiv estimarea mișcării puternice a terenului, 
pe baza parametrilor înregistrați și calculați, 
precum și a stării de degradare a structurilor, 
acoperind pe deplin zonele transfrontaliere”, 
precizează ș.l .dr. ing. Dragoș-Florian Vintilă.

Proiectul REDACtse desfășoară pe o pe-
rioadă 30 de luni, având un buget total de 
974.860 Euro, și își propune să dezvolte un 
sistem operațional pentru a sprijini deciziile în 
cunoștință de cauză cu privire la planificarea 
pregătirii pentru cutremure, pentru a asigura 

„TEATRUL DE STAT ARE NEVOIE 
DE O SALĂ SPAȚIOASĂ”

conștientizarea situației în timpul urgențelor 
de cutremur și pentru a îmbunătăți răspunsul 
public în conformitate cu planurile de urgență 
ale statului.

Echipa proiectului este alcătuită din 
International Hellenic University (Gre-
cia), - succesor legal al TEI din Kentri-
ki Makedonia - în calitate de beneficiar 
principal; Institute of Engineering Se-
ismology & Earthquake Engineering  
(Grecia); Democritus University of Thra-
ce (Grecia), Gebse Technical University  
(Turcia); Universitatea Ovidius din Constanța  
(România) și Institute of Geology & Seismo-
logy (Moldova).

E limpede, Universitatea Ovidius este, 
după cum precizează rectorul Marcel Dan 
Iliescu, o universitate a viitorului, o universi-
tate cu un potențial care merită să beneficie-
ze de investiții și proiecte.

Echipele SC Confort Urban acționează cu 
utilaje de frezare pe aleile Mimozelor și Brân-
dușelor din zona Dacia.

Ulterior, carosabilul decopertat va fi recondi-
ționat cu asfalt. Simultan cu reabilitarea tramei 
stradale, se vor asfalta și aleile de acces în blo-
curi, precum și toate parcările din zonă.

Conducătorii auto care locuiesc sau tranzi-
tează zona respectivă sunt rugați să nu par-
cheze autoturismele pe trotuar sau pe carosa-
bil pentru a evita ridicarea autovehiculelor.

De asemenea, participanţii la trafic sunt 
rugați să respecte regulile de circulaţie şi sem-
nificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră și 
să manifeste atenţie sporită în zona în care se 
reabilitează trama stradală.

O dată cu asfaltarea acestor două alei, se 
încheie reabilitarea și modernizarea unui pe-
rimetru important din zona Dacia, cel delimitat 
de străzile Pictor Nicolae Grigorescu și Soveja.

Pe parcursul prezentării, preşedinte-
le CJC a făcut o trecere în revistă a tu-
turor direcţiilor/serviciilor, din punct de 
vedere al activităţii acestora, precum şi 
perspectiva măsurilor de îmbunătăţire 
a procedurilor de lucru. O propunere 
foarte importantă pentru eficientizarea 
şi transparenţa actului administrativ, 
constă în necesitatea digitalizării insti-
tuţiei, dar şi a specializării cât mai apli-
cate a personalului angajat.

Un alt subiect important a fost repre-
zentat de necesitatea dezvoltării siste-
mului de management integrat al de-
şeurilor la nivelul judeţului Constanţa. 
Ca şi propunere de îmbunătăţire a 
serviciului, preşedintele CJC şi-a ex-
primat intenţia completării proiectului, 
aflat în stadiu final, prin atragerea unor 
noi fonduri, pe următoarele axe de fi-
nanţare, pentru completarea cu com-
ponenta transformării deşeurilor într-o 
sursă de energie şi materie primă, ce 
pot fi exploatate financiar, în folosul 
comunităţii.

Managerii instituţiilor subordonate 
au prezentat un scurt raport de activi-
tate, precum şi proiectele pe care le au 
în derulare şi cele viitoare, cu privire la 
eficientizarea activităţii instituţiilor pe 
care le conduc. De asemenea, aceştia 
au mai prezentat şi dificultăţile întâmpi-
nate în ultima perioadă.

La finalul conferinţei, preşedintele 
C.J.C., Mihai Lupu, a punctat necesita-
tea suportului necondiţionat a instituţiei 
pe care o conduce, pentru ca entităţile 
aflate în subordinea acesteia să poa-
tă derula şi implementa cât mai multe 
proiecte în folosul locuitorilor judeţului 
Constanţa.

“Dacă ne refe-
rim la cultură, toate 
instituţiile din sub-
ordine au nevoie 
de suportul CJC. În 
fiecare zi căutăm 
resursele financia-
re necesare pentru 
ca aceste instituţii 
să poată ajunge în-
tr-un timp cât mai 
scurt, la o capacita-
te optimă de func-
ţionare. Relocarea Teatrului pentru 
Copii şi Tineret într-un spaţiu cât mai 
propice este o necesitate. De ase-
menea, Teatrul de Stat are nevoie de 
o sală modernă, spaţioasă, pentru a 
putea găzdui un public mai numeros. 
Totodată, aşteptăm expertiza finală a 
Teatrului de Vară din Mamaia, pentru a 
avea o imagine reală asupra acestuia 
şi cum poate fi transformat, pentru a fi 
redat circuitului cultural. Nici muzeele 
nu le-am lăsat deoparte. Muzeul de 
Istorie este o instituţie 
ce găzduieşte piese 
extrem de valoroase 
ale identităţii noastre. 
Această clădire necesi-
tă reparaţii urgente ale 
acoperişului, dar şi lu-
crări la interior, care să 
pună în valoare cât mai 
eficient, patrimoniul pe 
care îl deţine. Muzeul 
de Artă Constanţa 
precum şi Biblioteca 
Judeţeană, au nevoie 
de noi sedii care să poată găzdui, pa-
trimoniul educaţional al acestora.

Dacă ne referim la infrastructura de 
drumuri judeţene, este inacceptabil ca 
în secolul XXI, să avem, încă, 60 de 
km de drumuri la stadiu de pământ. 
De asemenea, nu putem accepta ca 
din totalul de 70 de UAT-uri, doar 51 

să fie racordate la sistemul de apă 
curentă şi canalizare. Sănătatea este 
un domeniu vital al oricărei societăţi şi 
acord o atenţie deosebită acestui sec-
tor. În acest moment aşteptăm experti-
za tehnică pe care o avem în derulare 
asupra clădirii SCJU pentru a cunoaşte 
exact, pentru cât timp această clădire 
va putea fi exploatată în condiţii opti-
me.  Este impetuos necesar, constru-
irea unui nou spital în judeţul nostru. 
Întreprindem toate demersurile posi-

bile pentru ca în judeţul Constanţa să 
fie ridicat, în viitorul cât mai apropiat, 
un nou spital regional. Drămuim fieca-
re bănuţ pe care îl avem şi îl cheltuim 
transparent, pentru o dezvoltare cât 
mai eficientă şi unitară a judeţului” – a 
mai declarat Mihai Lupu, președintele 
Consiliului Județean Constanța.
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PROGRAMUL „RESPECT” ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL 
CONSTANȚA CU FONDURI EUROPENE

 DEȘEURILE DIN CONSTRUCȚII SE POT DEPOZITA 
DOAR PE  PLATFORME AMENAJATE

ESTE INTERZISĂ AMESTECAREA GUNOIULUI!

Începând de anul viitor, constănțenii, be-
neficiari ai programului „RESPECT“, vor primi 
tichetele valorice pe suport electronic (carduri) 
în locul celor emise pe format de hârtie.

Decizia a fost luată în condițiile în care tot 
mai multe servicii se mută în online, iar în situ-
ația pandemică actuală se recomandă evitarea 
contactului cu bancnotele și alte mijloace de 
plată pe suport hârtie, precum și interacțiunile 
umane multiple, mai ales în cazul persoanelor 
vârstnice, categorie expusă multiplelor riscuri.

Astfel, din 2022, beneficiarii tichetelor vor pri-
mi pe card contravaloarea celor 8 tranșe de ti-
chete valorice emise anual. Cardurile vor fi emi-
se o singură dată, vor fi distribuite beneficiarilor 
și vor fi alimentate în 8 tranșe pe an, valoarea 
unei tranșe fiind de 50 lei.

De asemenea, amintim că până pe 
30.11.2021 se pot depune Cererile-declarație 
pe propria răspundere pentru înscrierea în 
Programul „RESPECT“ pentru anul 2022.

Pot beneficia de Programul „RESPECT” per-
soanele care se încadrează într-una din urmă-
toarele categorii: a) persoane care au calitatea 
de pensionar sau sunt indemnizate în baza legi-
lor speciale și ale căror venituri lunare cumulate 
în sumă netă sunt mai mici sau cel mult egale 
cu suma de 1.840 lei; b) persoane fără niciun 
venit care împlinesc în anul de referință cel puțin 
vârsta de 60 de ani; c) persoane cu handicap 
grav sau accentuat; d) persoane care beneficia-
ză de venit minim garantat stabilit în baza Legii 
nr. 416/2001; e) persoane care au calitatea de 
reprezentant legal al familiei care beneficiază de 
alocație pentru susținerea familiei în baza Legii 
nr. 277/2010, inclusiv soțul sau soția reprezen-
tantului legal. f) alte persoane vulnerabile sau 
aflate în situații de dificultate, care nu se înca-
drează la lit. a) -e) și care au împlinit cel puțin 
vârsta de 18 ani în anul de referință (în baza 
unei anchete sociale).

Înscrierea în Programul „RESPECT” se face 
pe baza următoarelor documente: cerere tip;  
copie buletin sau carte de identitate valabile, 
care poartă mențiunea “conform cu originalul”;  
documentele prevăzute în cerere la codul de 
venit corespunzător, după caz.

Modificările intervenite cu privire la domiciliu, 
reședință, venituri sau orice alte schimbări ale 
datelor completate în cerere se comunică în 
scris, în termen de 10 zile, Direcției Generale 
de Asistență Socială Constanța, Serviciul sprijin 
comunitar și evenimente sociale, situat în strada 
Duiliu Zamfirescu nr.4.

Cererile-declarație pe propria răspundere 
pentru înscrierea în Programul „RESPECT” 
2022, pot fi descărcate de pe site-ul instituției 
www.dgas-ct.ro  sau se pot ridica de la punctele 
de lucru: Clubul de pensionari din strada Duiliu 
Zamfirescu nr. 4; Clubul de pensionari din șos. 
Mangaliei nr. 86 A; Clubul de pensionari din stra-
da Zorelelor nr. 69Bis.

Cererile și documentele necesare se pot 
depune online pe adresa instituției, respect@
dgas-ct.ro sau prin Poșta Română la punctul de 
lucru al DGAS din str. Duiliu Zamfirescu nr. 4, 
Constanța.

Beneficiază de programul RESPECT doar 
persoanele care nu înregistrează datorii la bu-
getul local.

Bulevardul 1 Mai și Șoseaua Mangaliei 
vor fi modernizate cu fonduri europene. 
Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, 
și directorul general al Electrogrup, Daniel 
Farmache, au semnat astăzi contractul de fi-
nanțare ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN 
MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA BD.1 MAI - 
ȘOSEAUA MANGALIEI.

Vergil Chițac, primarul municipiului 
Constanța: „Am semnat astăzi un contract ex-
trem de important pentru Constanța. Vom recon-
figura total peste 4 kilometri de tramă stradală. 
Se vor executa lucrări complexe care vizează 
carosabilul, traseele pietonale, pistele de bici-
clete, stațiile de autobuz, mobilierul urban sau 
iluminatul public. Totul pentru a crește calitatea 
vieții locuitorilor.”

„Municipiul Constanța se devoltă inteligent cu 
proiectul de îmbunătățire a mobilității din zona 
Bulevardul 1 Mai – Șoseaua Mangaliei. Acesta 
va acoperi componente de infrastructură esen-
țiale ale unui oraș modern: reabilitarea infras-
tructurii rutiere, crearea de piste pentru bicicliști 
și modernizarea infrastructurii de comunicații.”, 
declară Daniel Farmache.

Deșeurile din construcții se 
depozitează în spațiul amenajat 

la Poarta 9
Primăria Constanța avertizează că ma-

terialele provenite din construcții și desfi-
ințări se depozitează doar la platformele 
de deșeuri din incinta Portului Constanța - 
zona Poarta 9. Aceste materiale NU trebuie 
depozitate la platformele de gunoi sau în 
modulele pentru colectare selectivă.

Persoanele fizice sau juridice care au 
construit ori au demolat și trebuie să de-
poziteze resturile provenite din această 
activitate, trebuie să achite o taxă de 3 
lei/tonă sau fracție de tonă, care poate 
fi achitată numerar sau prin POS atât la 
ghișeele Serviciului Public de Impozite 

În ultimul timp, angajații operatorului de salubrizare 
au găsit de foarte multe ori deșeuri menajere în pubelele 
galbene destinate colectării selective.

Ca urmare, Primăria Constanța, împreună cu SC 
Polaris M Holding, au decis de acum să nu mai ridice 
deșeurile, iar persoana care nu depozitează deșeurile 
corespunzător să fie înștiințată cu privire la sancțiunile pe 
care le riscă.

 Menționăm că potrivit Legii nr. 211/2011 este interzi-
să amestecarea deșeurilor, abandonarea și depozitarea 
acestora în afara spațiilor special amenajate.

Infrastructura de transport aferentă arterelor 
rutiere bulevardul 1 Mai și Șoseaua Mangaliei 
va fi resistematizată prin creșterea calității și 
atractivității serviciului de transport public local 
și a infrastructurii aferente mobilității active, 
respectiv deplasarea pietonală și cu bicicleta, 
precum și adaptarea la nevoile persoanelor cu 
dizabilități și mobilitate redusă.

Spațiul public urban va fi reconfigurat prin 
modernizarea carosabilului pe o suprafață de 
peste 87.000 mp, reabilitarea și extinderea tra-
seelor pietonale pe o suprafață de 26.182 mp. 
Vor fi introduse benzi unice de transport public 
exclusiv pentru Șoseaua Mangaliei, pe o lungi-

me de 3.198 m și piste de biciclete pe o lungime 
de 3.048 m.

Investițiile în amenajări urbane cuprind: 15 
stații de autobuz modernizate, mobilier urban 

inteligent cu sisteme de informare cu mesaje 
variabile, o nouă rețea de iluminat public pentru 
carosabil, trotuare și piste de biciclete, treceri 
pentru pietoni iluminat inteligent, canalizație uni-
că subterană pentru comunicații și rețea elec-
trică de iluminat, spații verzi mediane și sistem 
de irigații. Zona va fi accesibilă persoanelor cu 
dizabilități și mobilitate redusă prin marcaje și 
indicatoare speciale.

Condițiile de mediu vor fi îmbunătățite prin 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
cauzate de transportul motorizat.

Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în munici-
piul Constanța, zona bulevardul 1 Mai- Șoseaua 
Mangaliei”, Cod SMIS 129227 este finanțat prin 
Regio - Programul Operațional Regional 2014 
- 2020, Axa prioritară 4: “Sprijinirea Dezvoltării 
Urbane Durabile“.

și Taxe (SPIT), cât și la punctul de înca-
sare situat în incinta Portului Constanța 
– Poarta 9, dar și prin ordin de plată în 
contul Primăriei Municipiului Constanța 
RO46TREZ23121360206XXXXX, deschis 
la Trezoreria Municipiului Constanța, cod 
fiscal 4785631.

Persoanele care nu respectă aceste pre-
vederi și sunt surprinse că aruncă astfel de 
materiale în alte locuri decât în cele special 
amenajate riscă sancțiuni contravenționale 
cuprinse între 3.000 și 6.000 lei pentru per-
soanele fizice și între 25.000 și 50.000 lei 
pentru persoanele juridice.

Primăria face un apel la constănțenii 
care sunt martorii unor abareri de la 
conduita civică să apeleze cu încrede-

re Direcția Generală Poliția Locală la 
numerele de telefon: 0241.484.205 - 
Dispecerat sau 0341/922. De aseme-
nea, toate sesizările legate de salu-
britate pot fi aduse la cunoștința au-
torității locale la numărul de WhatsApp 
- 0731.550.011.

 Colectarea selectivă înseamnă sănătate pentru noi, 
pentru mediul înconjurător și pentru generațiile ce vor 
urma. Deșeurile menajere nu pot fi amestecate cu cele 
reciclabile. În pubela galbenă se depozitează numai de-
șeuri reciclabile din plastic, hârtie/carton și metal. Presați/
taiați/striviți deșeurile din ambalaje înainte de a le depune 
în pubela galbenă. 

Deșeurile se biodegradează foarte greu, unele dintre 
ele nu se degradează niciodată. Colectând selectiv redu-
cem cantitatea de deșeuri care ajunge la groapa de gunoi 
și implicit ne protejăm sănătatea și mediul înconjurător.
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 Mugur-Viorel Mitrana – 
primarul comunei 23 August

 Mihai Lupu – președinte al 
Consiliului Județean Constanța 

(continuarea din pag. 1) ca urmare a creș-
terii valorii contractului de prestări servicii 
încheiat cu CJAS Constanța; O suplimenta-
re a bugetului a solicitat și Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Constanța, cu valoarea de 4.880.000 lei, 
pentru asigurarea cheltuielilor cu perso-
nalul, proiect de hotărâre aprobat de către 
consilierii județeni constănțeni; Unității de 
Asistență Medico-Socială Agigea, i-a fost 
rectificat bugetul de venituri și cheltuieli 
prin majorarea acestuia cu suma de 17.000 
lei, ca urmare a creșterii valorii unei finan-
țări din partea DSP Constanța; Bugetul 
Complexului Muzeal de Științe ale Naturii 
Constanța, a fost și el modificat prin majo-
rare cu suma de 1.117.517 lei, prin crește-
rea veniturilor proprii provenite din vânza-
rea biletelor.

Un alt punct dezbătut de către consilierii 
județeni, a fost cel cu privire la rectificarea 
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al jude-
țului Constanța, pe anul 2021. Mai exact 
vorbim de o majorare a bugetului cu suma 
de 6.792.098 lei, ca urmare a creșterii alo-
cărilor din cotele defalcate din impozitul pe 
venit și TVA, dar și a majorării pentru finan-
țarea unităților de asistență medico-socială.

Repartizarea pe unități administrativ-teri-
toriale a sumelor defalcate din TVA pe anul 
2021 pentru finanțarea cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale, a repre-
zentat un alt punct important aflat pe or-
dinea de zi. Conform legislației în vigoare, 
“repartizarea pe unități administrativ-terito-
riale se face de către consiliul județean prin 
hotărâre, după consultarea primarilor, în 
funcție de lungimea și starea tehnică a dru-
murilor”. Astfel, în urma analizării solicitări-
lor scrise primite din partea reprezentanților 
primăriilor din județ, Comisia de analiză a 
solicitărilor UAT-urilor formulate în vederea 
repartizării sumelor defalcate din TVA pen-
tru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 

județene și comunale pentru anul 2021, a 
fost întocmită o propunere de repartizare a 
sumelor.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Studiului de oportunitate pentru funda-
mentarea și stabilirea soluțiilor optime de 
delegare a gestiunii serviciului public de 
transport județean, a Regulamentului de 
efectuare a serviciului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate și 
a Caietului de sarcini al serviciului de trans-
port public județean de persoane, precum și 
a documentației de atribuire a Contractelor 
de delegare a gestiunii Serviciului public de 
transport județean de persoane prin curse 
regulate, la nivelul județului Constanța, a 
fost un proiect mediatizat cu o importanță 
deosebită. În urma asigurării procesului de 
transparență, C.J.Constanța a primit mai 
multe solicitări de completare/modificare 
a proiectului, inclusiv după termenul legal 
de asigurare a transparenței decizionale. 
Mai exact, a primit solicitări din partea a 12 
UAT-uri, 8 agenți comerciali, 3 asociații pro-
fesionale, o asociație a elevilor, o unitate de 
învățământ și un partid politic. Solicitările 
primite au fost analizate de conducerea 
instituției împreună cu aparatul de specia-
litate și au fost transmise spre consultare 
prestatorului celor două studii de speciali-
tate S.C. Certrans Level S.R.L., pentru a 
fi implementate raportat la oportunitatea și 
legalitatea acestora, rezultând, astfel forma 
finală a Proiectului de Hotărâre, precum și 
a anexelor acestuia. 

Totodată, în ședința de astăzi, consilie-
rul județean Răzvan Filipescu a propus un 
amendament, la Caietului de sarcini, prin 
care instituția noastră va acorda gratuitățile 
conform legislației în vigoare. Proiectul a 
fost adoptat cu un număr de 29 de voturi 
pentru.

Contul de execuție al bugetului Județului 
Constanța a reprezentat un alt proiect al 

ordinii de zi. Astfel, 
în trimestrul II, totalul 
veniturilor realizate 
de C.J.Constanța la 
data de 30.06.2021 
au fost în sumă totală 
de 167.476.718, 51 

lei, iar totalul cheltuielilor efectuate de către 
instituție, la aceeași dată, au fost în sumă 
totală de 149.008.341,82. Astfel, execuția 
bugetară pentru trimestrul al II-lea, se în-
cheie cu un excedent în valoare totală de 
18.468.376,69 lei.

Tot în ședința de la mijlocul lunii sep-
tembrie a mai fost votat și proiectul privind 
actualizarea indicatorilor tehnico-econo-
mici, faza SF/DALI, aferenți proiectului 
„Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională 
și Arheologie Constanța”. Conform ra-
portului de specialitate și al referatului de 
aprobare, indicatorii tehnico-economici 
actualizați sunt următorii: Valoarea totală 
– 16.902.876 lei fără TVA, din care C+M 
10.557.212  lei fără TVA.

Pe ordinea de zi a fost dezbătut Proiectul 
privind transmiterea unei solicitări Primăriei 
Municipiului Constanța pentru efectuarea 
demersurilor necesare privind trecerea 
unor bunuri imobile din domeniul public al 
U.A.T. Municipiul Constanța în domeniul 
public al U.A.T. Județul Constanța. 

Acest demers era absolut necesar în 
vederea derulării în bune condiții a pro-
iectului „Extindere Delfinariu, municipiul 
Constanța”. Mai exact, este vorba de prelu-
area unui teren pentru efectuărea unor lu-
crări suplimentare, respectiv devierea unor 
cabluri deținute de E-Distribuție Dobrogea, 
lucrări care nu se pot desfășura doar pe 
terenul aflat în domeniul public al județului 
Constanța.

Consilierii județeni au adoptat două 
Proiecte de Hotărâre, care au vizat apro-
barea Proiectului Tehnic și actualizarea 
indicatorilor tehnico - economici aferenți pro-
iectului „Modernizare infrastructură de trans-
port regională pe traseul DJ226 A Cetatea 
HISTRIA-DN22/Tariverde” și al proiectului 
„Modernizare infrastructura de transport 
regională pe traseul DJ226 Corbu-Săcele-
Istria-Mihai Viteazu”. Astfel, la faza PT, DDE, 

indicatorii tehnico - economici previzionați 
pentru realizarea celor două investiții s-au 
modificat nesubstanțial, mai exact pentru pri-
mul proiect de la valoarea de 23.255.830 lei 
la 23.450.932,21 lei cu TVA, iar pentru cel de 
al doilea proiect de la suma de 90,436,680 
lei la 101,001,291 lei cu TVA.

C.J.Constanţa şi-a propus să susţină cu 
finanţare din fondurile publice ale Judeţului 
Constanţa proiectele şi programele spor-
tive de drept privat ale asociaţiilor pe ra-
mură de sport judeţean, precum şi acţiuni 
sau programe culturale de interes general. 
În acest sens, a fost aprobat proiectul de 
hotărâre privind rezultatele evaluării proiec-
telor sportive eligibile, a sumelor acestora, 
precum şi aprobarea atribuirii contractelor 
de finanţare neramburasbile, alocate de la 
bugetul C.J.Constanţa, pentru anul 2021. 

Menţionăm că în urma sesiunii de se-
lecţie publică de proiecte ce a avut loc în 
luna august a acestui an, au fost selecta-
te ca fiind eligibile, următoarele proiecte: 
“Raliul Speranţei – Cupa Judeţeană 4V, 
Constanţa”, proiect al Asociaţiei Club 
Sportiv 4V  Motorsport, în valoare totală 
de 402.850 lei, din care valoarea finanţa-
tă din bugetul judeţean, este de 350.000 
lei; “Caravana – Redescoperă Oina”, al 
Federaţiei Române de Oină, cu o valoare 
totală de 222.870 lei, din care valoarea 
finanţată din bugetul judeţean este de 
199.370 lei; „Campionii şi Viitorii Campioni 
Dobrogeni” al Asociaţiei CS Karate Dinamic 
Constanţa, cu o valoare totală de 162.390 
lei, din care valoarea finanţată din bugetul 
judeţean este de 147.390 lei; “Handbalul, 
un stil de viaţă”, al Clubului Sportiv Happy 
Kids 2010 Medgidia, cu o valoare de 
100.030 lei, din care CJC finanţează cu 
suma de 90.030 lei; ‘’Handbal pentru 
Constanţa”, proiect al Asociaţiei Handbal 
Club Dobrogea Sud, în valoare totală de 
208.707 lei, din care valoarea finanţată din 
bugetul judeţean, este de 187.837 lei.

Ședința a fost ținută într-un format hibrid, 
atât cu prezența fizică a consilierilor jude-
țeni în sala Remus Opreanu, a Palatului 
Administrativ, cât și online, pentru a se 
menține măsurile de siguranță împotriva 
răspândirii epidemiei cu SARS-CoV-2.

BANI PENTRU MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII

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

Balanțele sunt oameni de cuvânt și im-
pun respect prin atitudinea și comporta-
mentul pe care îl au. Aceștia iubesc pacea 
interioară şi exterioară, frumuseţea şi armo-
nia în tot şi în toate.

Nativul Scorpion este hotărât și determinat, dar și rafinat, discret și tainic. Mereu interesat de ceea 
ce se petrece în jurul său, acesta etalează un caracter puternic și se bazează pe propriile forțe și 
pe tenacitatea sa.

Personalitatea nativului Scorpion este magnetică, misterioasă, carismatică, atrăgând simpatii, dar 
și impunând respect. Cu un mental puternic, Scorpionul nu se lasă ușor înfrânt, are un pronunțat simț 
al dreptății și se impune ca un adevărat lider atunci când situația o cere.

ZODIA BALANȚĂ 
23 SEPTEMBRIE - 
22 OCTOMBRIE

ZODIA SCORPION  
23 OCTOMBRIE - 22 NOIEMBRIE


	_Hlk84593168

