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pag. 7

La 9 septembrie 2015, Ca-
mera Deputaţilor - for deci-
zional - a luat  hotărârea (cu 
282 voturi „pentru”, unul 
„împotrivă” şi 4 „abţineri”) 
ca ziua de 14 noiembrie să fie 
marcată drept sărbătoare na-
ţională - Ziua Dobrogei. Este 
ziua când, în 1878, autorită-
ţile civile şi militare române 
intră, pe la Măcin, în Dobro-
gea, preluând-o de la admi-
nistraţia temporară rusă.

Se oficializează, astfel, ca 
autorităţile centrale şi lo-
cale, instituţiile publice de 
cultură din ţară şi străinătate 
să organizeze „programe şi 
manifestări cu caracter cul-
tural-ştiinţific”, marcându-se 
reintegrarea - în urma Răz-
boiului Independenţei din 
1877-1878, într-un context 
internaţional favorabil - a 
pământului dintre Dunăre şi 
Mare la Statul Român, după 
patru secole şi jumătate de 

existenţă a Dobrogei în cadrul Im-
periului Otoman.

Pentru spaţiul României de la 
Mare - Dobrogea - ziua de 14 No-
iembrie 1878 are aceeaşi semnifica-
ţie patrimonial-afectivă şi istorică, 
în suita evoluţiei sale moderne şi a 

ansamblului neamului nostru, pre-
cum o au zilele de 27 Martie 1918 
- pentru Basarabia, 28 Noiembrie 
1918 pentru Bucovina de Nord, re-
spectiv 1 Decembrie 1918 - pentru 
Transilvania (devenită, din 1990, şi 
Ziua Naţională a României).

14 Noiembrie - este data ce re-
prezintă una dintre bornele care 
marchează făurirea Statului Ro-
mân modern - născut prin Unirea 
Principatelor, la 24 Ianuarie 1859, 
şi împlinit prin Marea Unire din 
1918.

● „După cum geologul, cerce-
tând pământul Dobrogei, consta-
tă o surprinzătoare varietate de 
formaţiuni, de la cele paleozoi-
ce până la aluviunile recente; şi 
după cum climatologul şi biogra-
ful întâlnesc pe acest colţ de pla-
netă numeroase caractere, care 
ne duc, unele spre Mediterana, 
altele spre stepele ponto-caspi-
ce, unele spre Europa centrală, 
altele spre podişul Anatoliei – tot 
asemenea antropologul şi etno-
graful văd în populaţia Dobrogei 
un adevărat mozaic de rase şi 
de neamuri, un muzeu etnografic 
viu: iar istoricul, urmărind desti-
nele acestui pământ, urmăreşte o 
succesiune de culturi suprapuse 

Proiectul
 PRAC-MARENG  
a ajuns la final 

 ● conf. univ. dr.  
            Corina  VARSAMI               
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 ● UNIVERSITATEA MARITIMĂ CONSTANȚA

PROIECTUL PraC-MARENG 
A AJUNS LA FINAL

Universitatea Ovidius din 
Constanţa a celebrat Ziua 

Internaţională a Mării Negre

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi 
Ştiinţe Agricole (FSNSA) din cadrul 
Universității Ovidius din Con-
stanța (UOC) a organizat în 
mediul online, pe platforma 
Webex, un Simpozion Științi-
fic, cu prilejul sărbătoririi Zilei 
Internaționale a Mării Negre, 
informează conf. univ. dr. 
Daciana Sava, organizatorul 
evenimentului.

Potrivit sursei citate, Sim-
pozionul a fost dedicat, în 
mod deosebit studenților, cercetători-
lor, cadrelor didactice, dar şi tuturor ce-
lor interesaţi de starea actuală a Mării 
Negre.

„Temele simpozionului s-au axat pe 
starea actuală a biotei Mării Negre şi 
a spaţiului litoral, în general, pe ac-

 Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) 
a organizat evenimentul #ErasmusDays, pen-
tru a celebra 34 de ani de programe europene 
în domeniile educației, formării, tineretului și 
sportului, informează ec. drd. Răzvan-Ionuţ 
Drugă, referent în cadrul Biroului.

Potrivit sursei citate, pe parcursul celor 
două zile, toţi membrii comunităţii academice 
au avut posibilitatea să participe la o serie de 
webinarii menite să le ofere informații supli-
mentare în legătură cu oportunitățile oferite de 
Erasmus Plus, în următoarea perioadă.

„Pe parcursul întâlnirilor, au fost invitați 
speciali, printre care îi amintesc pe voluntarii 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MĂRII NEGRE#Erasmus Days la Universitatea 
Ovidius din Constanța  

vacultură, dar şi pe proiectele actuale 
privind amenajarea spaţiului maritim”, 
precizează conf. univ. dr. Daciana 
Sava.   

Pe lângă cadre didactice, studenţi 
şi masteranzi din cadrul facultăţii, au 

răspuns invitaţiei de a participa prin 
scurte prezentări și reprezentanţi ai 
Institutului Naţional de Cercetare  Dez-
voltare „Grigore Antipa” Constanţa, 
Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Na-
turii, Constanţa şi ONG Mare Nostrum 
Constanţa.

organizației Erasmus Student 
Network Constanța și pe foștii 
beneficiari ai burselor Erasmus 
Plus. Este modul pe care l-am 
ales pentru a celebra acest 
program care, de la an la an, 
capătă un interes din ce în ce 
mai mare, atât prin numărul de 
persoane care aplică pentru o 
mobilitate, cât și prin proiectele 
la care universitatea noastră 
participă, în calitate de coordo-

nator sau de aplicant” precizează Răzvan-Io-
nuţ Drugă.

Evenimentele s-au desfășurat online, pe 
platforma Webex, la linkul de acces: https://
ovidius.webex.com/meet/erasmus.

Erasmus Plus este programul Uniunii Eu-
ropene (UE) în domeniile educației, formării, 
tineretului și sportului pentru perioada 2021-
2027 și este o componentă-cheie care sprijină 
obiectivele Spațiului european al educației, 
ale Planului de acțiune pentru educația digita-
lă (2021-2027), ale Strategiei UE pentru tine-
ret și ale Planului de lucru al UE pentru sport.

Joi, 21 octombrie 2021, s-a desfă-
șurat în Marsilia, Franța, Conferința 
Europeană privind Abordarea Comu-
nicativă Practică în Limba Engleză 
Maritimă găzduită de Parteneriatul 
PraC-MARENG. Parteneriatul este 
implicat într-un proiect finanțat de 
UE intitulat PraC-MARENG (www.
prac-mareng.com)  având ca scop 
final realizarea unei platforme pentru 
instruirea navigatorilor în limba en-
gleză maritimă în toată Europa, per-
mițând abordarea practică și comuni-
cativă pentru îmbunătățirea nivelului 
de siguranță pe mare în întreaga 
lume. Parteneriatul a organizat eve-
nimentul public (conferința finală) al 
proiectului PraC-MARENG pentru o 
gamă largă de grupuri țintă, inclusiv 
navigatori, studenți ai universităților 
maritime, companii de transport ma-
ritim, furnizori de educație maritimă, 
institute maritime, organizații naționa-
le de guvernare, organizații ale sindi-
catelor maritime.

Scopul conferinței a fost de a in-
forma autoritățile maritime locale, 
naționale și internaționale despre 
abordarea PraC-MARENG și de a 
interacționa cu factorii de decizie, fur-
nizorii și utilizatorii finali MET pentru 
a obține feedback pentru rezultatele 
proiectului.

La eveniment au fost prezenți par-
tenerii „Proiectului PraC-MARENG”: 
LAM Franța, Maritime Innovators 
(Turcia), Spinaker (Slovenia), Univer-
sitatea Maritimă din Constanța (Ro-
mânia). Academia Maritimă Lituania-
nă și Prefectura Tuzla, Turcia.

Domnul Stéphane Salvetat, pre-
ședintele LAM Franța a ținut un dis-

curs de bun venit și a vorbit despre 
contextul și necesitatea proiectului 
PraC-MARNEG. Dl. Alain Mistre, pre-
ședintele „Organizației Sindicatelor 
Maritime” - UMF a luat cuvantul pen-
tru a tine un discurs de bun venit și a 
sublinia importanța englezei maritime 
în sectorul maritim. Arnoux Mayoly, 
președintele „Asociației Lamaneur” 

a făcut o prezentare despre „ENGLE-
ZA MARITIMĂ: Situația actuală din 
perspectiva barierelor lingvistice și 
efectele acestora asupra sectorului 
maritim”. 

Domnul Yalçın Kuzören, manager 
de proiect din cadrul prefecturii Tuzla, 

Turcia a făcut 
o prezentare 
online despre 
„Descoperirile 
cercetării pri-
vind barierele 
comunicative 
și proiectarea 
curriculumului 
online”. 

Conf. univ. 
dr. Corina 
Varsami, de 
la Universita-
tea Maritimă 
Constanţa a 

prezentat un material conținând infor-
mații complete despre „Dezvoltarea 
conținutului și evaluării”. Dl. Arvydas 
Jankauskas de la Academia Mariti-
mă Lituaniană a făcut o prezentare 
despre „Asigurarea și controlul calită-
ții – Evaluări interne și externe”. Dl. 
Tomaz Gregoric, director Spinaker 

(Slovenia), a pre-
zentat un material 
denumit „Abordare 
inovatoare privind 
învățarea electro-
nică și evaluarea 
electronică”. Nu 
în ultimul rând, 
domnul Ugurcan 
Acar, manager de 
proiect, Maritime 

Innovators, TR a făcut o prezentare 
amplă despre „PraC-MARENG: Pre-
zentarea produsului”. Conferința a 
continuat cu o sesiune de întrebări 
și răspunsuri. Participanții au pus 
întrebări despre tema conferinței și 
despre produsul PraC-MARENG. 
Conferința s-a încheiat cu cocktail-uri  
si o sesiune de evaluare a conferinței 
și networking.

Platforma e-Learning a integrat 
exemple de sarcini/activități reale, 
cum ar fi comunicațiile VHF pe care 
navigatorii le efectuează atunci când 
folosesc tehnologia actuală. Platfor-
ma folosește scenarii bazate pe ca-
zuri reale de la bordul diferitelor nave, 
precum și situații reale de comunica-
re folosind fraze SMCP pe baza cur-
surilor Model IMO.

Instrumentul de evaluare a fost 
conceput pentru a permite utilizatori-
lor să evalueze nivelul de cunoștințe 
dobândite în timpul fazei de învățare. 
Este un software care va avea capa-
citatea de a stoca, prelua, gestiona și 
prezenta rezultatele încercărilor suc-
cesive de rezolvare a exercitiilor în 
timpul evaluării cunoștințelor practice 
ale cursantului.

Conf. univ. dr. Corina Varsami
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● Într-un parteneriat internațional
  ACTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE PRIVIND 
DEZVOLTAREA TERITORIALĂ DURABILĂ

● CUMPĂNA   PARCURILE INDUSTRIALE  
 VOR  SPRIJINI APARIȚIA UNOR NOI    
                  LOCURI DE MUNCĂ

Facultatea de Științe ale Na-
turii și Științe Agricole (FSNSA) 
a Universităţii Ovidius din Con-
stanța (UOC) a publicat, recent, 
o serie de materiale științifice și 
educaționale bazate pe rezul-
tatele și experiența acumulată 
în cadrul proiectului ERAS-
MUS+CO-LAND: Inclusive 
coastal landscapes: activating 
green and blue infrastructure for 
sustainable development of the 
urban-land interface, informea-
ză directorul de proiect, asist. 
univ. dr. Irina Florea-Saghin. 

Potrivit sursei citate, activități-
le din cadrul proiectului au fost 
dedicate formării profesionale 
extracurriculare a studenților și 
masteranzilor în domeniul dez-
voltării teritoriale durabile a zo-
nelor costiere, din perspectivă 
interdisciplinară internațională.  

Din partea UOC au participat 
studenți și masteranzi ai FSN-
SA, din domeniile Geografie 
(specializările de licență Geo-
grafie și Geografia Turismului; 
programul de master „Geografie 
aplicată și evaluarea resurselor 
turistice”) și Biologie (programul 
de master „Conservarea biodi-
versității”).   

Proiectul ERASMUS+ CO-
LAND: Inclusive coastal lands-
capes: activating green and blue 
infrastructure for sustainable 
development of the urban-land 

interface a inclus organizarea 
unui curs internațional inter-
disciplinar, în format online, cu 
privire la dezvoltarea durabilă 
a zonelor costiere, și activități 
practice desfășurate în cadrul 
a patru workshopuri internați-
onale, la care au participat re-
prezentanți și studenți de la uni-
versitățile partenere. Acțiunile 
au fost organizate atât în format 
fizic, în România (Mangalia), 
Estonia (Tallin) și Italia (Pozzu-
oli), cât și hibrid, în Belgia (De 
Panne), ca urmare a restricțiilor 
pandemice din 2020.  

«În urma workshop-ului orga-
nizat de Universitatea Ovidius 
din Constanța la Mangalia, a 
fost publicat materialul „The 
case of Mangalia coastal area 
on the Black Sea”, ce cuprin-
de detalii despre activitățile de 
cercetare realizate de echipele 
interdisciplinare internaționale 
de studenți și masteranzi, sub 
coordonarea reprezentanților 
universităților și asociațiilor pro-
fesionale partenere în cadrul 
proiectului. Publicația evidenți-
ază rezultatele analizelor de te-

ren realizate în Mangalia, ce au 
presupus identificarea proble-
melor și a celor mai adecvate 
direcții de dezvoltare teritorială 
durabilă a zonei costiere, inclu-
zând și implicarea reprezentan-
ților comunității locale - admi-
nistrație publică, operatori eco-
nomici, populație, ONG-uri», 
a precizat asist. univ. dr. Irina 
Florea-Saghin. 

O altă publicație realizată la 
finalul proiectului este „Guidan-
ce Report: Teaching integrated 
planning and design for coas-
tal landscapes in Europe by 
exploring digital dimensions of 
transnational collaboration in 
higher education”, ce reprezin-
tă un ghid util pentru derularea 
optimă la nivel general a activi-
tăților educaționale în domeniul 
dezvoltării teritoriale durabile a 
zonelor costiere, reunind cele 
mai bune practici și îndrumări 
rezultate în urma experienței 
acumulate de către cadrele uni-
versitare și specialiștii implicați 
în derularea activităților proiec-
tului CO-LAND, în special din 
perspectiva utilizării tehnicilor 

online de predare și de comuni-
care, dar și a aplicării aspecte-
lor teoretice în cadrul activități-
lor specifice de teren. 

În cadrul acestui proiect, 
Universitatea Ovidius din Con-
stanța a participat ca parte-
ner în consorțiul format între 
șapte universități din Uniunea 
Europeană: Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism „Ion 
Mincu” (România, coordonato-
rul proiectului), HSWT Weihen-
stephan-Triesdorf University 
(Germania), Nürtingen-Geis-
lingen University (Germania), 
Universita degli Studi di Napoli 
Federico II (Italia), Estonian 
University of Life Sciences (Es-
tonia), ULB Brussels - Faculty 
of Architecture La Chambre 
Horta (Belgia), și două asocia-
ții profesionale internaționale: 
LE:NOTRE Institute (Țările de 
Jos), ISOCARP Institute (Ță-
rile de Jos), ce reunesc cadre 
universitare, cercetători și spe-
cialiști din domeniile geografie, 
urbanism, arhitectură și peisa-
gistică.

Pagină realizată de I.T.Antim

NOI PARCĂRI LA DISPOZIȚIA 
CONSTĂNȚENILOR

   ● Cartierele Constanței, redate comunității

Spațiul urban din zonele rezidențiale 
este reorganizat constant pentru a fi create 
condiții civilizate de acces rutier și pietonal.

Rând pe rând, aleile de acces către 
blocuri, aleile pietonale și spațiile destinate 
parcării autovehiculelor din zona Dacia au 
fost modernizate printr-un proiect de revi-
talizare urbană. Vorbim despre 1.200 mp 
de trotuare și peste 10.000 mp de carosa-
bil care au fost reabilitați.

Infrastructura zonelor pietonale a fost 
prevăzută cu borduri moderne iar carosa-
bilul a fost recondiționat cu asfalt, au fost 
modernizate străzile Pictor Ștefan Luchian, 
Pictor Nicolae Grigorescu și aleile Pictor 
Nicolae Tonitza, Cameliei, Iasomiei, Mag-
noliei.

Prin reamenajarea suprafeței caro-
sabile, numărul de locuri de parcare a 
fost suplimentat. Parcările adiacente 
aleilor Iasomiei, Cameliei și Magno-
liei au fost reconfigurate, fiind create 
152 de noi locuri de parcare. Alte 97 
de locuri de parcare au fost construite 
pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, 
pe aleea Cameliei și pe porțiunea cu-

prinsă între aleea Pictor Nicolae Tonitza 
și aleea Cameliei, prin transformarea te-
renurilor virane în spații destinate parcării 
autovehiculelor.

Lucrările continuă și în această perioa-
dă. Noi locuri de parcare sunt în curs de 
amenajare în zona delimitată de aleea 
Magnoliei și aleea Grădinilor.

Locuitorii din zonă pot depune cereri 
pentru rezervarea unui loc de parcare, 
accesând platforma online https://parcari.
primaria-constanta.ro. De asemenea, 
documentația necesară poate fi trimisă la 
Serviciul Siguranța Circulației Urbane și 
Parcări situat pe strada Ștefan Mihăileanu, 
nr. 10.

Mariana Gâju, prima-
rul comunei Cumpăna, 
se pregătește pentru 
primele fotografii în fața 
celor două parcuri in-
dustriale care vor apă-
rea aici. „Nu sunt vorbe, 
avertizează primarul. 
Ele se vor construi și 
vor sprijini apariția unor 
noi locuri de muncă. 
Arătăm zi de zi, precizează 
Mariana Gâju, că ne pasă, 
dovedim cu fapte că facem 
tot ceea ce am promis. În 
curând, localnicii vor apela 
și la nodul de descărcare 
de la autostradă. Avem o 
strategie, avem și o echipă 
de consultanți profesioniști, 
care ne ajută să găsim so-
luții pentru îmbunătățirea 
infrastructurii din comună, 
iar o prioritate sunt în aces-

te zile trotuarele, avem în 
atenție și centrul localității, 
e o zonă unde vom veni cu 
câteva noutăți, sunt lucruri 
propuse de cetățeni. Noi 
primăria, și Consiliul Local 
punem accentul pe propu-
nerile locuitorilor. Plecând 
de la aceste propuneri, 
identificăm noi soluții, așa 
gândim proiectele care vin 
în întâmpinarea solicitărilor 
pe care cetățenii le adre-

sează primăriei”, 
precizează primarul 
comunei. 

Cumpăna, se știe, 
e o comună unde 
spiritul gospodăresc 
este promovat cu aju-
torul proiectelor. In-
frastructura rămâne 
o prioritate. Îmbună-
tățirea acestei infras-

tructuri vizează dezvoltarea 
localității. 

Potrivit unor informații de 
ultimă oră, Mariana Gâju, 
un primar care nu se teme 
de obstacole, spune că pri-
măria a depus un proiect 
ce vizează construirea unui 
Centru pentru persoanele 
vârstnice. Alte două proiec-
te, Centrul pentru tineret și 
o grădiniță, sunt într-o etapă 
avansată.
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Cu prilejul împlinirii a 143 de ani de la in-
trarea oficială în administrare românească 
a ținutului dintre Dunăre și Mare, Consiliu-
lui Județean Constanța a organizat la Cen-
trul Multifuncțional Educativ pentru Tine-
ret “Jean Constantin”, o ceremonie dedica-
tă zilei de 23 noiembrie 1878, un moment 
important din istoria Dobrogei, când auto-
ritățile civile și militare române au ajuns la 
Constanța. 

La eveniment au participat, alături de 
președintele Consiliului Județean Con-
stanța, Mihai Lupu, subprefectul județului 
Constanța, Secyl Suliman, viceprimarul 
municipiului Constanța, Ionuț Rusu, isto-
ricul Puiu Hașotti, fost ministru și senator, 
primari ai unităților administrativ-terito-
riale, directori ai instituțiilor județulului 
Constanța, reprezentanți ai principalelor 
minorități din Dobrogea, precum și alte ofi-
cialități. 

 “Ca inițiator al Proiectui de Lege pri-
vind instituirea zilei de 14 noiembrie ca 

“Ziua Dobrogei”, în anul 2013, alături de 
colegii mei parlamentari din Constanța și 
Tulcea, între care îl menționez pe colegul si 
prietenul meu, deputatul de Tulcea, Popa 
Octavian-Marius, am reușit să readucem 
în conștiința colectivă o sărbătoare de 
care Dobrogea are mare nevoie. Așa cum 
spuneam atunci în expunerea de motive, 

avem nevoie de legi pentru a pro-
teja identitatea națională a Româ-
niei. Această zi, extraordinar de 
importantă, ne spune: prețuiți ce 
aveți, prețuiți moștenirile lăsate, 
tezaurul dobrogean și unicitatea 
acestei regiuni aflate pe primul loc 
în România și pe locul cinci în Eu-
ropa, ca bogăție arheologică și ar-
hitecturală. Din păcate, încă avem 
multe zone lăsate de izbeliște, iar 
această moștenire nu am prețu-
it-o și nu am păstrat-o așa cum se cuvine. 
Istoria ne definiște, istoria ne reprezintă 
și trebuie să fie conservată. Reușita înain-
tașilor noștri ne încredințează un mandat 
important, cel al continuării dezvoltării 
durabile a acestei regiuni, de promovare 
a valorilor care-l edifică, de conservare a 
patrimoniului său cultural și material și 
de recunoaștere publică a personalităților 
sale marcante.

Împreună cu dumneavoastră, reprezen-
tanți ai instituțiilor, primari și 
toți factorii decizionali, trebuie să 
reconstruim viața economică și 
socială a județului Constanța, să 
lăsăm la o parte orgoliile politice 
și să ne gândim la interesul cetă-
țenilor, pentru a le oferi o viață 
mai bună. Rolul nostru, ca auto-
rități publice este acela de a ne 
gândi, zi de zi, cum să dezvoltăm 
Constanța, cum să dezvoltăm Do-
brogea. Cetățenii au nevoie de 
spitale, educație de calitate, cen-

tre culturale, apă, gaz și canalizare în toate 
localitățile județului. Cu ajutorul dumnea-
voastră, prin cheltuirea eficientă și trans-
parentă a banului public, sunt convins că 
toate lucrurile acestea se vor realiza” - a 
declarat Mihai Lupu, președintele CJC.

Evenimentul a debutat cu un moment ar-
tistic oferit de Ansamblul Folclo-

ric Profesionist “Brâulețul” 
din cadrul Centrului Cul-
tural Județean “Teodor T. 
Burada”.

La finalul ceremoniei, 
în semn de recunoștință și 
apreciere, președintele CJC 
a oferit plachete tuturor in-
stituțiilor care au contribuit 
la dezvoltarea comunității 
noastre, precum și compa-

niilor și ONG-urilor care au acordat sprijin, 
prin sponsorizările oferite instituțiilor de 
sănătate și protecție socială. 

“Mi-aș dori ca această zi să fie una a re-
cunoștinței, pentru că am trecut și trecem 
în continuare prin momente dificile. Noi 
am ales să cinstim implicarea societății 
civile prin mediul de afaceri și al ONG-uri-
lor, în efortul comun de combatere a efec-
telor pandemiei care a pus stăpânire pe 
întreaga planetă, iar implicarea acestora 
a fost esențială, punând umărul în cazurile 
în care nu a reușit statul român sau admi-
nistrația locală. Aceștia s-au implicat și au 
fost alături de noi, prin susținerea unită-
ților spitalicești, instituții care au luptat 
pentru salvarea de vieți omenești în ultima 
perioadă. Le mulțumesc în numele locui-
torilor județului Constanța, a Consiliului 
Județean Constanța și a colegilor mei și îi 
asigur de toată recunoștința noastră pen-
tru sprijinul acordat serviciului public de 
sănătate și protecție socială. Sunt onorat 
să le ofer, fiecăruia dintre aceștia, cu oca-
zia Zilei Dobrogei, un mic semn de mulțu-
mire și recunoștință pentru gestul enorm 
făcut pentru comunitatea constănțeană” 
– a mai precizat Mihai Lupu, președintele 
Consiliului Județean Constanța.

Astfel, au fost oferite un număr de 45 de 
plachete unor instituții.
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Patru elevi – Coteanu Ma-
ria Alexandra, Mirică Octavi-
an-Florin, Nica Andreea Roxa-
na, Dâncă Francisc-Ioan – din 
cadrul Colegiului Național „Mi-
hai Eminescu” au decis că orice 
se poate dacă ai voință! 

Elevii noștri au participat, ex-
clusiv prin intermediul mediului 
on-line, la o dezbatere academi-
că în limba engleză, altfel decât 
cele cu care am fost obișnuiți 
noi, europenii. Este vorba des-
pre inițiativa „Black Sea Tour-
nament”, sub tutela „Romanian 

Public Forum Debate”, organi-
zată de Colegiul Național „Mir-
cea cel Bătrân” Constanța, care 
a reunit elevi pasionați de limba 
engleză din toate colțurile ță-
rii într-un format de dezbatere 
academică asemenea celor din 
Statele Unite. Evenimentul l-a 
avut ca maestru de ceremonii pe 
d-nul Ștefan Mindirigiu, dar și 
pe fiul unui co-național stabilit 
în S.U.A, Teddy Ganea, care a 
introdus acest tip de dezbatere și 
în România.

Elevii Colegiului National 
„Mihai Eminescu” Constanța au 
fost la înălțime, așa cum v-am 
obișnuit! Aflați la prima parti-
cipare în cadrul unui asemenea 
format, elevii Coteanu Maria 
Alexandra și Mirică Octavi-
an-Florin, din clasa a XI-a G, au 
reușit să obțină locul IV la dez-
baterea pe echipe și locurile IX, 
respectiv V la categoria „Best 
Speaker”, clasându-se astfel 
printre cei mai buni „debateri” 
din țară. Aceștia și-au demon-
strat talentul și cunoștințele de 
limba engleză, dezbătând asu-
pra unei probleme actuale, cu 
avantajele și dezavantajele ei - 

ÎI RECOMANDĂ TALENTUL ȘI CUNOȘTINȚELE
DE LIMBA ENGLEZĂ

„On balance, social media be-
nefits society!”.

Echipa Coteanu-Mirică nu 
este la prima reușită de acest gen, 
aceștia obținând alături de o altă 
elevă – Abduraim Elif –  locul 
secund în cadrul „Concursului 
de Megadezbatere”, etapa re-
gională. Evenimentul aflat sub 
tutela Asociației „Omnia Help”, 
în parteneriat cu Asociația Ro-
mână de Dezbateri, Oratorie și 
Retorică – „ARDOR”, a reunit 
opt dintre liceele cu tradiție din 
Constanța.

Întrebați despre experiențele 
trăite, participanții au declarat: 

„Experiența Public Forum 
Debate a fost ceva unic pentru 
mine. Am avut norocul de a avea 
o coechipieră foarte bună și un 
profesor coordonator pe mă-
sură. Chiar dacă nu am trecut 
de preliminarii, m-am distrat 
enorm și pot spune că efortul 
depus a meritat. Cu siguranță, 
nu este  ultima dată când voi 
participa! Abia aștept etapa vi-
itoare!” – Dâncă Francisc-Ioan, 
a IX-a E.

„Când m-am înscris la aces-
te concursuri nu mi-am închi-
puit niciodată câtă muncă este 
în spatele unei dezbateri. Toate 
orele depuse pentru construirea 
cazului, informațiile diverse, 
nu au fost în zadar. Împreu-
nă cu Maria, coechipiera mea 
de bază, am realizat o echipă 
formidabilă și plină de dina-
mism în cele două dezbateri. 
În cadrul Megadezbaterii, Elif 
a venit perfect în completarea 
noastră. O astfel de experiență 
este unică, te forțează să ieși 
din zona de confort. Doar tre-
când prin astfel de experiențe 
ne putem învinge temerile și ne 
putem descoperi pe noi înșine. 
Personal, mi-am descoperit ta-
lentul ascuns la oratorie! Spi-
ritul de echipă a fost și el dez-
voltat, având o parteneră de 
echipă mai mult decât capabilă 
și înțelegătoare. Nu pot decât 
să-i încurajez pe ceilalți elevi 
să participe și să vadă cât de 
mult te face să evoluezi un ase-
menea concurs - înveți să gân-

dești critic, să-ți asculți interlo-
cutorii, să vorbești cu încredere 
în public! Sunt de asemenea 
recunoscător d-nelor Grigore 
Irina Elena și Raftu Bianca-Ali-
na, care ne-au coordonat, dar  
și doamnei diriginte, Portase 

Claudia, care s-a dedicat cu to-
tul reușitei noastre. Fără supor-
tul și încrederea acestora nu am 
fi putut să ajungem mai depar-
te.”- Mirică Octavian-Florin, a 
XI-a G.

„Personal, a fost un salt îna-
inte, pe care nici nu l-am anti-
cipat. O simplă întrebare din 
partea doamnei Grigore Irina 
și un răspuns afirmativ au des-

chis un drum către două compe-
tiții: Mega Dezbatere și Public 
Forum Debate. În necunoștință 
de cauză în ale domeniului, și 
cu un timp de pregătire destul 
de scurt, am reușit, împreună cu 
Elif și Octavian, să ne facem un 
debut excelent. Trei săptămâni 
adunate, de pregătiri intense, în 
care am avut parte de suportul 
unor doamne profesoare co-
ordonatoare cărora le datorez 

mai mult decât sincere mulțu-
miri - Grigore Irina și Raftu 
Bianca Alina.. De asemenea, 
mulțumesc și dirigintei noastre, 
Portase Claudia, pentru dispo-
nibilitate și susținere! Odată cu 
această experiență, am realizat 
că singurul meu regret este că 
nu am avut curajul necesar să 
intru mai devreme în „lumea 
dezbaterilor academice”. Încu-
rajez toți colegii care simt că au 
o înclinație spre orice domeniu 
să se implice, să aibă curajul să 
evolueze! Orice eșec sau reuși-
tă sunt un pas înainte, iar ceea 
ce ar trebui sa ne ghideze me-
reu este gândul că făcând ceea 
ce îți dorești, nu poți da greș. 
Urmând acest principiu, am 
lucrat împreună cu Octavian 
și am realizat cât de important 
este să lucrezi în echipă: de la 
eficacitate profesională până la 
dezvoltare socială și personală. 
Cred că oportunitățile care ni se 
dau merită să fie exploatate la 
maxim. Unicitate și complexita-
te, sunt primele cuvinte la care 
mă gândesc când sunt întrebată 
despre această experiență, așa 
că încurajez să fie încercată de 
cat mai mulți!” – Coteanu Ma-
ria Alexandra, a XI-a G.

Câteva cuvinte despre prof. 
Irina Grigore și Bianca Alina 
Raftu, două cadre didactice ne-
obosite, dascăli cu experiență în 
proiecte și cu inițiativă: profe-
soare care au știința comunică-
rii; ele stăpânesc arta dialogului 

în comunicarea cu elevii, impli-
cându-se cu tragere de inimă în 
proiectele colegiului, ceea ce 
este un fapt remarcabil.

Prof. Bianca IBADULA
directorul 

Colegiului Național 
„Mihai Eminescu”



Primăria Orașului Năvodari a 
lansat, în luna iulie, licitația pen-
tru execuția de lucrări privind lăr-
girea și asfaltarea Podului peste 
Ecluză. Dacă toate procedurile 
decurg fără probleme, lucrări-
le ar putea începe în această 
toamnă.

Primarul Florin Chelaru spu-
ne că reabilitarea podului este 
prioritatea numărul 1 a orașului 
Năvodari și că investiția va flui-
diza foarte mult traficul dinspre 
oraș spre stațiune.

„Reabilitarea și lărgirea po-
dului peste ecluză este prio-
ritatea mea numărul 1. Știu 
foarte bine câte nemulțumiri 
și dificultăți produce actuala 
situație, însă din iarnă spe-
răm să începem lucrările și 
să modernizăm podul. Avem 
finanțare, avem proiectul, 
doar procedurile birocratice 
ne întârzie. Mi-aș fi dorit câte 
două benzi pe sens, dar confi-
gurația podului nu ne permite 
decât trei benzi în total” a de-
clarat primarul Florin Chelaru.

UN PROIECT DE PESTE CINCI 
MILIOANE DE LEI LA NĂVODARI

Realizarea proiectului are în 
vedere execuția unor ample lu-
crări de reabilitare a structurii po-
dului, lărgirea carosabilului la 3 
benzi și asfaltarea întregii supra-

fețe carosabile rezultată după 
operațiunile de lărgire. Astfel, 
proiectul prevede lărgirea căii de 
rulare la 9,10 m (trei benzi de cir-
culație) și reabilitarea celor două 
trotuare cu o lățime de 1,60 m.

Se vor executa lucrări de fre-
zare, de betonare a structurii 
(beton de pantă), de execuție a 
unei noi hidroizolații, de turnare 
a trei noi straturi de asfalt 4 cm 
MAS 16, 4 cm BAP 16 și 3 cm 
BA 8. Mai mult decât atât, se va 
reabilita drumul în zona rampe-

lor de acces, precum și supra-
fața sensului giratoriu prevăzută 
de acest proiect. Trotuarele se 
vor prevede cu pavele de 10 cm, 
precedată de refacerea structurii 
acestora cu ciment.

Valoarea totală a in-
vestiției este de peste 5,2 
milioane lei, conform noilor 
indicatori tehnico-economi-
ci aprobați, în luna iulie, de 
Consiliul Local Năvodari.

Primăria orașului Murfatlar a depus în de-
cembrie 2020 proiectul „PERSPECTIVE EDU”, 
un proiect generos cu unitățile din învățământ. 
Proiectul este o propunere de program pentru 
obținerea finanțării necesare pentru achiziționa-
rea de tablete de uz școlar și alte echipamente 
din domeniul tehnologiei informației necesare 
pentru  desfășurarea în bune condiții a proce-
sului educațional online și în clasă atât pentru 
elevi, cât și pentru cadrele didactice din unitățile 
de învățământ din raza orașul Murfatlar (Școala 
Gimnazială ,,Adrian V. Rădulescu” și Liceul Te-
oretic Murfatlar), inclusiv Siminoc, în contextul 
crizei pandemice create de coronavirusul SARS-
CoV-2. 

Într-un comunicat de presă se precizează: 
Proiectul PERSPECTIVE EDU propune un plan 
de investiții locale în domeniul  educației cu sco-
pul de a transforma procesul de educație la nivel 
local într-un proces modern și digitalizat (eLear-
ning) aliniat la standardele europene în ceea ce 
privește performanța în procesul de educație 

prin utilizarea de 
media electronică 
și tehnologii infor-
maționale și de co-
municație (ICT) în 
educație. Această 
investiție reprezintă 
un prim pas la nivel 
local pentru contri-
buția comunităților 
locale la construirea 
unei Europe digitale 
și ecologice. 

Procesul de învățare online poate comple-
menta abordarea tradițională a procesului de 
educație atunci când situația actuală se va nor-
maliza. Modernizarea și eficientizarea actului 
de predare-învățare nu poate fi concretizată în 
absența infrastructurii, conectivității la internet, 
curriculă adaptată pentru susținerea procesului 
de predare și învățare online, competențe di-
gitale și capacitate individuală și instituțională 
pentru folosirea tehnologiei, și a platformelor 
de învățare online. Investiția propusă prin pro-
iectul PERSPECTIVE EDU vine în întâmpina-
rea acestor limite ale sistemului de educație la 
nivelul orașului Murfatlar și este în concordanță 
cu măsurile adoptate prin” ORDONANȚA DE 
URGENȚĂ nr. 144 din 24 august 2020 privind 
unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe 
nerambursabile necesare desfășurării în condi-
ții de prevenție a activităților didactice aferente 
anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de 
infecție cu coronavirus SARS-CoV-2”. 

Scopul proiectului PERSPEC-
TIVE EDU este de a contribui 
la crearea unui cadru care pro-
movează accesul și egalitatea 
de șanse pentru elevii înscriși în 
cele două unități de învățământ 
din orașul Murfatlar (Școala Gim-
nazială ,,Adrian V. Rădulescu” și 
unitățile de învățământ arondate 
și Liceul Teoretic Murfatlar) la 
procesul de învățare în mediul 
online prin achiziționarea de ta-

blete, echipamente mobile din domeniul tehnolo-
giei informației necesare pentru desfășurarea în 
bune condiții a procesului educațional atât pentru 

elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul 
crizei pandemice create de coronavirusul SARS-
CoV-2. 

Pe scurt, iată care sunt obiectivele acestui 
proiect: 

• Asigurarea accesului la procesul educați-
onal pentru cât mai mulți copii și tinerii de vâr-

stă școlară care provin cu precădere din medii 
vulnerabile din orașul Murfatlar sau a celor care 
nu dețin un terminal digital pentru a avea acces 
la școala online. • Sprijinirea dezvoltării infras-
tructurii și a unei culturi digitale în procesul de 
predare – învățare – evaluare, a leadership-ului 
și managementului școlii în cele două unități de 
învățământ din orașul Murfatlar (Școala Gimna-
zială ,,Adrian V. Rădulescu” și Liceul Teoretic 
Murfatlar) și Școala 1 din Siminoc, unitate de 
învățământ din jurisdicția orașului Murfatlar. • 
Dezvoltarea unui mediu educațional coerent 
integrat în care tehnologia și multimedia sunt 
resurse critice pentru procesul educațional mo-
dern bazat pe implementarea unor modele de 
învățământ flexibile și creative, care facilitează 
și susțin învățarea în rândul elevilor și inovația în 
procesul de predare în rândul cadrelor didactice.

Grupul țintă al acestei investiții, precizează 
George Cojocaru, primarul orașului este repre-
zentat de 1.166 beneficiari direcți, elevii din trei 
unități de învățământ din Murfatlar (2) și Siminoc 
(1) încadrați în una din formele de învățământ 
primar, gimnazial și liceu. Achiziționarea de ta-
blete este necesară pentru susținerea participă-
rii acestora la cursuri online. De asemenea, prin 
înnoirea bazei materiale a acestor trei unități de 
învățământ - dotarea cu echipamente/dispozi-
tive IT (tablete cu acces la internet) - cadrele 
didactice constituie o categorie de beneficiari 
indirecți. Peste 100 de cadre didactice vor be-
neficia direct de activitățile prevăzute în acest 
proiect și vor putea îmbunătății actul de predare 
pentru a susține un proces de învățare motivați-
onală și sustenabilă în beneficiul elevilor. Se vor 
achiziționa 1100 tablete de uz școlar cu acces 
la internet minim 24 de luni, 60 laptopuri, 60 ca-
mere web videoconferință, 60 table interactive 
integrate cu soluțiile de învățământ la distanță. 
Durata de implementare a acestui proiect este 
de 12 luni. Aceasta perioadă cuprinde activităţile 
de achiziţie, promovare (informare şi publicita-
te), monitorizare şi evaluarea impactului acestei 
iniţiative. Valoarea întregului proiect este de 
2.735.509 lei.

● MURFATLAR           
UN PLAN DE INVESTIȚII CARE 

SPRIJINĂ  PROCESUL DE EDUCAȚIE
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  ● Lider de parteneriat: CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

ÎMBUNĂTĂȚIREA ÎN COMUN A MEDIULUI

● PROIECT EASMH
Universitatea Ovidius din Constanța dezvoltă 

un proiect european transnațional dedicat  recuperării şi 
reabilitării prin sport a persoanelor cu tulburări mintale

● ESTE NECESARĂ REGÂNDIREA
PRACTICILOR DE CULTIVARE A FLORII SOARELUI

Consiliul Judeţean Constanţa 
în calitate de Lider de partene-
riat, împreună cu Asociaţia Bul-
gară pentru Transferul Tehnolo-
giei şi Inovaţiei din Bulgaria şi 
Consiliul Raional Ungheni din 
Republica Moldova, au finalizat 
implementatarea proiectul “Mo-
nitorizarea şi protejarea în co-
mun a mediului înconjurător 
în Bazinul Mării Negre”, cod 
eMS BSB-538. 

Proiectul a fost finanțat prin 
Programul Operaţional Co-
mun Bazinul Mării Negre 
2014-2020, Prioritatea 2 – Pro-
movarea coordonării protecţiei 
mediului şi reducerea în comun 
a deşeurilor marine în Bazinul 
Mării Negre, Obiectivul Specific 
2.1 – Îmbunătăţirea monitoriză-
rii în comun a mediului, cu o va-
loare totală de 723.472,24 euro 
din care contribuţia proprie a 
Consiliului Judeţean Constanţa 
a fost de 29.628,00 euro. Pro-
iectul a fost implementat în pe-
rioada august 2018 – octombrie 
2021, respectiv 38 de luni. 

Obiectivul general al proiec-
tului îl reprezintă îmbunătățirea 
bunăstării populației din regiuni-
le din Bazinul Mării Negre prin 
creșterea durabilă și protecția 
în comun a mediului înconjură-
tor și dezvoltarea unei legături 
transfrontaliere pe termen lung 
între parteneri. 

Proiectul are în vedere des-
făşurarea unor activităţi inte-
grate de prevenire, protecţie şi 
intervenţie în situaţii de urgenţă 

cauzate de pericole de mediu, 
precum cutremurele, inunda-
țiile, alunecările de teren sau 
incendiile. Rezultatele proiec-
tului sunt: - implementarea unui 
sistem integrat de monitorizare 
a mediului în cele trei ţări par-

tenere; - creşterea capacităţii 
instituţiilor publice de a interve-
ni şi gestiona eficient situaţiile 
de urgenţă; - creșterea gradului 
de conștientizare a opiniei publi-
ce din Bazinul Mării Negre privind 
problemele de mediu; - dezvoltarea 

unor soluţii IT inovatoare (platforme 
online şi aplicaţii pentru telefonul 
mobil) uşor accesibile populaţiei şi 
organismelor interesate în ceea ce 
priveşte riscurile de mediu şi situa-
ţiile de urgenţă. 

Universitatea Ovidius din Constanța 
(UOC) a participat, la o nouă întâlnire 
transnaţională la Roma (Italia) a parte-
nerilor din cadrul proiectului „European 
Alliance for Sport and Mental Health 
(EASMH)”, cod 622832-EPP-1-2020-
1-IT-SPO-SCP, finanţat cu 398.450 de 
euro, prin Programul Erasmus Plus, in-

formează prof. univ. dr. Ionel Melenco, 
managerul proiectului.

Potrivit sursei citate, proiectul ur-
mărește creșterea gradului de conști-
entizare a abilităților profesioniștilor 
din domeniul sănătății mintale și din 
sport, pentru dezvoltarea de noi mode-
le integrate de recuperare și reabilitare 

pentru persoanele cu tulburări mintale, 
într-un cadru bio-psiho-social bazate 
pe sport.

„În cadrul reuniunii a fost stabilit 
conținutul modulelor de instruire pe 
care cercetătorii implicați în echipele 
de implementare ale proiectului, din 
fiecare țară participantă le vor realiza,  
prima zi concretizându-se cu un panel 
de discuții referitor la crearea unei ali-
anțe la nivel național și ulterior inter-
național, a profesioniștilor în domeniul 
sportului și al sănătății mintale, menită 
să contribuie la realizarea obiectivelor 
proiectului”, a declarat prof. univ. dr. 
Ionel Melenco.

În ziua a doua a întâlnirii, delegația 
UOC, alături de ceilalți parteneri, a 
participat la selecția echipei naționale 
de fotbal a Italiei, destinată pacienților 
psihiatrici.

Proiectul EASMH include, pe de-o 
parte, activități de sensibilizare axate 
pe valoarea adăugată a sportului și a 
activității fizice în psihiatrie, iar pe de 
altă parte, acțiuni care promovează 
sinergii inovatoare între organizații-
le sportive și domeniul sănătății fiind 
implementat în perioada 01.01.2021-
31.12.2023, în cadrul unui consorţiu 
din care fac parte Universitatea Ovidius 
din Constanţa (România), European 
Culture and Sport Organization (Italia 
- lider de proiect), European Platform 
for Sports and Innovation (Belgia), 
Everton in the Community (Regatul 
Unit al Marii Britanii și al Irlandei 
de Nord), Università degli studi de-
lla Campania Luigi Vanvitelli (Italia) 
și Hämeen Liikunta ja Urheilu ry 
(Finlanda).

Universitatea Ovidius Constanţa 
a organizat workshopul 

internaţional 
„Rezistenţa culturii de 

floarea-soarelui la secetă în 
contextul schimbărilor climatice”

Universitatea Ovidius din Constanţa 
(UOC) a găzduit, în calitate de coor-
ganizator, workshopul internațional pe 
tema schimbărilor climatice „Rezistenţa 
la secetă a culturii de florea-soarelui”, in-
formează şef de lucrări dr. Marian Tudor, 
din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii 
şi Ştiinţe Agricole. 

Potrivit sursei citate, evenimentul a debu-
tat la Sala Senatului UOC, cu o conferinţă 
pregătită în sistem mixt cu participare fizică 
şi online, în cadrul căreia au fost prezentate 
18 teme de cercetare dedicate culturii de 
floarea-soarelui în contextul schimbărilor 
climatice evidente din ultimii 20 de ani, din 
toate zonele geografice ale planetei. 

„Workshopul, la care şi-au adus contri-
buţia peste 60 de specialişti din nouă ţări 
(România, Serbia, Franţa, Spania, Repu-
blica Moldova, Statele Unite ale Americii, 
Turcia, China şi Bulgaria) este organizat 
de Asociația Română a Florii-Soarelui, 
Universitatea Ovidius din Constanța prin 
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiin-
ţe Agricole și Institutul Național de Cer-
cetare și Dezvoltare Agricolă Fundulea, 
împreună cu Asociația Internațională a 
Florii-Soarelui (ISA) a acoperit aspecte 
legate de adaptarea acestei culturi la 
schimbările climatice prin înțelegerea 
funcționării genomului, dăunătorilor și 
bolilor în noile condiţii cllimaterice”, pre-
cizează Marian Tudor.

Conform organizatorilor, schimbările 
climatice din ultimii ani (scăderea can-
tităţii precipitațiilor, creșterea globală a 
temperaturilor, creșterea variabilității cli-
matice într-o perioadă de un an) au o in-
fluență ridicată asupra producției de floa-

rea-soarelui iar studierea acestei culturi, 
în prezent, are o mare importanță pentru 
identificarea adaptării plantelor la schim-
bările climatice. Este necesar să se înțe-
leagă mecanismele genetice și molecula-
re care controlează fiziologia plantelor și 
creșterea şi să se identifice caracteristicile 
bune pentru hibrizi, în viitorul apropiat. De 
asemenea, trebuie determinaţi factorii 
moleculari și genetici implicați în rezisten-
ța la secetă şi identificarea genelor ce pot 
optimiza capacitatea de combinare pen-
tru productivitate, în condițiile schimbărilor 
climatice. 

Schimbările climatice influențează, de 
asemenea, dezvoltarea agenților pato-
geni, rezistența plantei gazdă, precum 
și interacțiunea agent patogen-gazdă. 
Pentru creșterea durabilității producției, 
în condițiile schimbărilor climatice este 
necesară și adaptarea şi regândirea prac-
ticilor de cultivare.
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Consiliul Județean Constanța a organizat 
o conferință de presă cu ocazia emiterii Or-
dinelor Administrative de începere a lucrărilor 
de executie pentru proiectele „Modernizare 
infrastructură de transport regională pe tra-
seul DJ 226 Corbu – Săcele – Istria - Mihai 
Viteazu” și „Modernizare infrastructură de 
transport regională pe traseul DJ 226A Ceta-
tea HISTRIA – DN22/Tariverde”.

La eveniment au fost prezenţi, Mihai Lupu, 
preşedintele Consiliului Judeţean Constan-
ţa, Petre Enciu, vicepreședinte al institiției, 
Gabriel Monea, administratorul public al ju-
deţului, Geanina Topolov, consilier judeţean, 
primarii localităţilor partenere, precum şi re-
prezentanţii firmelor care au câştigat contrac-
tele de execuţie pentru cele două proiecte.

În cadrul conferinţei au fost predate am-
plasamentele către Antreprenorul general al 
lucrării și înaintate Ordinele administrative de 
incepere a execuţiei lucrărilor permanente.

 “După foarte multe eforturi, iată că as-
tăzi asistăm la inaugurarea unor proiecte 
foarte importante pentru cetăţeni, dar şi 
pentru dezvoltarea economică a acestui 
judeţ. De prea multe ori aţi asistat la in-
augurări de proiecte care au fost începu-
te, dar nefinalizate. Au fost foarte multe 
obstacole în elaborarea acestor proiecte, 
precum suprapuneri cadastrale, descăr-
cări arheologice, lucruri de care a trebuit 
să se ţină cont pentru a obţine toate avize-
le necesare. Însă, cu perseverenţă şi im-
plicare, orice obiectiv poate fi realizat. Am 

reuşit să depăşim toate aceste probleme, 
iar astăzi vreau să vă asigur că odată cu 
emiterea acestor ordine de începere a 
lucrărilor, voi fi în permanentă legătură 
cu constructorul, astfel încât, acest gra-
fic de execuţie să fie respectat aşa cum 
este prevăzut în contract, iar lucrările să 
fie la standarde europene şi finalizate la 
termen. Vă asigur că nu va exista nici o 
sincopă cu privire la decontarea lucrărilor 
şi voi solicita constructorului să prezinte, 
la fiecare sfârşit de săptămână, un raport 
de activitate cu privire la îndeplinirea gra-
ficului de execuţie. Insist pe faptul că, cel 
mai important lucru, din punctul meu de 
vedere, este respectarea termenului de 
execuţie şi a calitatăţii lucrărilor, iar toa-
te aceste reabilitări de drumuri vor facili-
ta accesul multor investitori care doresc 
să vină în această zonă, şi astfel, vor fi 
create noi locuri de muncă” – Mihai Lupu, 
preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa. 

Reabilitarea și modernizarea infrastruc-
turii de transport pe traseele DJ 226 Corbu 
– Săcele – Istria – Mihai Viteazu şi DJ226A 
Cetatea Histria -DN22/Tariverde reprezintă 
un obiectiv asumat strategic la nivel județean 
și regional.

Obiectivul general al celor două proiecte 
vizează conectarea drumurilor județene la re-
țeaua drumurilor naționale (DN22) și rețeaua 
Trans-European Transport Network (TEN-T), 
prevăzută a se realiza prin POR 2014 - 2020 
ITI Delta Dunării, cu implicații asupra dezvol-
tării locale, județene, regionale, naționale, 
atrăgând în circuitul economic, zone cu o 
dezvoltare structural deficitară. Reabilitarea 
drumurilor județene va avea ca rezultat, atât 
dezvoltarea turismului în zona de NE a ju-
dețului (Cetatea Histria, rezervația Biosfera 
Delta Dunării), cât și asigurarea unei legături 
economice facile, spre obiectivele turistice și 
economice din zonă.     

„Cele două drumuri judeţene, DJ226 şi 
DJ226A, se află de astăzi, practic în lucru. 
Sunt proiecte foarte importante, finanţate 
prin fonduri europene, care totalizează 
aproximativ 130 milioane de lei. Trebuie 
să ştiţi că aceste două drumuri, pentru 
care au fost emise astăzi ordinele de în-
cepere a lucrărilor, pe lângă îmbunătăţi-
rea mobilitatăţii populaţiei şi a mărfurilor, 
vor accesibiliza foarte mult zona de deltă, 
dinspre Năvodari, Corbu şi plaja Vadu, 
spre Gura Portiţei şi Cetatea Histria. 

De asemenea, un alt proiect aflat în 
curs de implementare este cel cu pri-
vire la reabilitarea DJ223 Cernavodă – 
Ion Corvin, pe o lungime de 37 de km. 
Totodată, DJ 226A şi B, de la Tariverde 
la Crucea se află în faza de proiectare. 
Şi acestea vor fi finanţate tot prin fonduri 
europene prin Programul Operaţional 
Regional. 

În viitor, ne gândim foarte serios la 
iniţierea unui proiect pentru drumul ce 
face legătura între localităţile Techirghiol 
şi Pecineaga, drum judeţean paralel cu 
DN39, ce are un rol extrem de important, 
deoarece va descărca practic traficul spre 
sudul litoralului”– Petre Enciu, vicepreşe-
dinte al Consiliului Judeţean Constanţa

Menţionăm că pentru proiectul 
„Modernizare infrastructură de transport 
regională pe traseul DJ 226 Corbu-Săcele-
Istria-Mihai Viteazu”, investiţia se ridică la 
107.282.416,77 lei, cu o cofinanţare a CJC în 
valoare de 2.145.648,34 lei, având ca termen 
de execuţie 24 luni.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea proiect, 
„Modernizare infrastructură de transport regi-
onală pe traseul DJ 226A Cetatea Histria – 
DN 22/Tariverde”, vorbim de o valoare totală 
a contractului de finanţare de 27.623.187,74 
lei, contribuţia CJC fiind de 552.463,75 lei, iar 
durata de realizare a lucrărilor de 12 luni.

Zona peninsulară a devenit 
pietonală din 15 noiembrie

Siguranța pietonilor, protecția mediului și a patrimo-
niului istoric-cultural implică reglementarea traficului auto 
în Zona Peninsulară. Măsurile vor fi puse în practică trep-
tat. De la 1 noiembrie, au fost implementate măsurile pre-
văzute în Regulamentul de acces în Zona Peninsulară a 
municipiului Constanța. Primăria Municipiului Constanța, 
prin SC Confort Urban, a montat sistemul de semnalizare 
rutieră. Începând din 15 noiembrie, accesul autovehicu-
lelor în Zona Peninsulară se realizează pe baza unui 
permis de acces. 

Reamintim că noul Regulament de acces în Zona 
Peninsulară a municipiului Constanța, adoptat prin 
HCLM 294/2021, prevede ca zona peninsulară să fie se-
parată în zone exclusiv pietonale și zone ocazional caro-
sabile iar accesul vehiculelor în interiorul zonei pietonale 
să se facă doar în baza unui permis.

Există mai multe tipuri de permise: pentru rezidenți 
persoane fizice, pentru rezidenți persoane juridice, pen-
tru evenimente, pentru aprovizionare, pentru instituții 
publice, pentru amenajări, pentru furnizorii serviciilor de 
utilități publice, pentru furnizorii serviciilor de catering, 
poștă sau curierat și transport valori, pentru evenimente 
religioase, pentru situații excepționale.

Emiterea permisului de acces în zona peninsulară 
pentru persoane fizice și persoane juridice rezidente 
se realizează de către Serviciul Public de Impozite și 
Taxe Constanța după depunerea cererilor împreună 
cu documentele necesare, prin următoarele modalități: 
online pe adresa office@spit.ro, prin poștă/curier, la 
sediile Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța.  
Accesul în agențiile fiscale se face pe baza prezentării 
Certificatului Verde care să ateste vaccinarea cu schema 
completă sau trecerea prin boală. De asemenea, este 
permis accesul persoanelor care prezintă rezultatul ne-
gativ al unui test RT-PCR negativ pentru infecția cu viru-
sul SARS-Cov-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul 
negativ al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul 
SARS-Cov-2 nu mai vechi de 48 de ore.

Pentru eliberarea celorlalte categorii de permise, 
solicitanții se pot adresa Direcției Generale Gestionare 
Servicii Publice, Direcția Administrare Servicii Publice, 
Serviciul Siguranța Circulației Urbane și Parcări din 
cadrul Primăriei Municipiului Constanța cu sediul în str. 
Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța, prin următoarele 
modalități: poștă/curier, online la adresa de mail  permi-
se.acceszp@primaria-constanta.ro  

Formularele tipizate pentru diferitele tipuri de permise 
pot fi accesate utilizând   http://www.primaria-constanta.
ro/primarie/relatii-cu-publicul/acte-necesare-pentru-dife-
rite-tipuri-de-solicitari.

● Mihai Lupu, președintele C.J. Constanța
„PROIECTELE ÎI SPRIJINĂ PE INVESTITORI”

ACCESUL LA AGENȚIILE 
FISCALE SE FACE CU 
CERTIFICATUL VERDE

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

Personalitatea nativului Scor-
pion este magnetică, misterioa-
să, carismatică, atrăgând sim-

patii, 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.

Nativul Săgetăror este 
îndrăzneț, curajos, lup-
tător, ambițios, cinstit și 
optimist. Acesta este o 
persoana veselă, jovială, 
căreia îi place viața din 
plin. 

Săgetătorul nu este o 
fire facilă, tocmai pentru 
că este un individ cu o 

personalitate puternică, independentă, greu de supus, 
în permanentă mișcare și activitate. Oricât de dificile ar 
fi experiențele prin care trece, un Săgetător nu își pierde 
niciodată optimismul, fiind sigur că se va găsi curând 
cea mai bună soluție de a ieși din acel impas.

ZODIA SCORPION 
23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE

ZODIA SĂGETĂTOR
22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
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