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Asociația de  Dezvoltare 
Intercomunitară Zona 

Metropolitană Constanța 
vă urează 

LA MULȚI ANI! 
și 

SĂRBĂTORI 

FERICITE! 

● TÂRGUL DE CRĂCIUN 
ȘI-A DESCHIS PORȚILE ● 

Primăria Constanța, cu 
sprijinul Festival du Bonheur, 
vă invită în Parcul Arheologic 
Constanța, la cel mai mare 
eveniment în aer liber dedicat 
Crăciunului.

Sărbătorile de iarnă ocupă 
un loc aparte în inimile tutu-
ror, ele aducând bucurie prin 
obiceiuri, datini și tradiții. Ele 
ne aduc aminte de perioada 
copilăriei, de emoția împodo-
birii bradului și de momentele 
frumoase petrecute alături de 
cei dragi.

Din data de 1 decembrie, 
vizitatorii târgului vor desco-
peri magia sărbătorilor la cele 
peste 20 de căsuțe ce îi vor aș-
tepta cu bunătăți de sezon, de-
corațiuni de Crăciun, haine, 
jucării, mâncăruri delicioase, 
băuturi calde și colinde.

Cei mici își vor putea da în-
tâlnire cu Moș Crăciun, vor 
putea participa la ateliere sau 
pur și simplu se vor putea bu-
cura de patinoar.

Și pentru că sărbătorile de iar-
nă sunt un bun prilej de a dărui 
bucurie și căldură, cei care vor 
dori vor putea face donații de ju-
cării.

INVESTIȚII
    DE 

MILIOANE 
DE EURO

 ● în spitalul de
BOLI INFECȚIOASE 

CONSTANȚA               
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Evenimentul se va desfășura 
în condițiile contextului epidemi-
ologic actual, astfel, principala 
preocupare este aceea de a asigu-
ra siguranța participanților, dar 
și a expozanților și organizato-

rilor. Accesul se va face în 
baza Certificatului Digital 
European și este permis 
doar persoanelor vaccina-
te cu schemă completă și 
pentru care au trecut 10 
zile de la finalizarea sche-
mei și persoanelor care se 
află în perioada cuprinsă 
între a 15-a zi și a 180-a 
confirmării infectării cu 
virusul SARS-Cov-2. Sunt 
exceptați copiii cu vârsta 
mai mică de 12 ani, înso-
țiți de un adult, dar care se 
afla într-una dintre situați-
ile prevăzute mai sus.

Nu este permis accesul 
cu un Certificat Digital 
Electronic emis în baza 
unui test!

PROGRAM TÂRG 
CRĂCIUN CONSTANȚA

Parcul Arheologic 
Constanța, 01.12.2021 – 
09.01.2022

Miercuri -Duminică: 
12:00 – 21:00

Luni și Marți: închis
25 decembrie 2021 și 1 ianua-

rie 2022: închis
Patinoarul va fi deschis zilnic, 

între orele 12:00-21:00.



Pag 2	 ● educație
decembrie

2021

Evenimentul organizat de Primăria Mu-
nicipiului Constanța, cu sprijinul Festival du 
Bonheur, vine cu oferte distractive și cre-
ative pentru copii. În Parcul Arheologic se 
deschid atelierele tematice „Iarna-anotimp 
de poveste”. Andreea și Irina Iordache de la 
„Desene vesele pentru copii/Happy drawin-
gs for kids” vă invită într-o lume veselă 
pentru și despre copii, cu povești și poezii 
originale, jocuri, activități creative și produ-
se handmade.

Micii vizitatori vor învăța cum se dese-
nează cu ajutorul cifrelor, literelor sau con-
turului mâinii, obiecte din domenii diverse și 
se vor distra confecționând decorațiuni din 
hârtie, statuete din lut sau idei creative din 

Crăciunul este sărbătoarea generozității, 
a bucuriei, a iubirii și a speranței. În aceas-
tă perioadă, simțim mai intens dragostea 
pentru aproapele nostru și vrem să aducem 
pe chipurile tuturor zâmbete și lacrimi de 
bucurie.

Copiii de la Școala Gimnazială nr. 30 
„Gheorghe Țițeica” și cercetașii de la „Da-
cia Pontica” s-au transformat în spirdușii 
moșului și pregătesc cadouri pentru bunicii 
de la Căminul pentru persoane vârstnice.

Singurătatea este foarte dură, iar lipsa 
de comunicare și problemele de sănătate 
ale bătrânilor îi fac și mai vulnerabili. Mulți 
dintre ei își petrec timpul așteptându-și co-

Târgul de Crăciun îi așteaptă pe copii 
la atelierele de creație Dar de Crăciun pentru bunicii tăi!

În urmă cu câteva zile a avut loc prima 
întâlnire a Consorțiului Universitaria în 
noua sa formulă, extinsă, care include 
șapte universități: Academia de Studii 
Economice din București, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Univer-
sitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
Universitatea din București, Universi-
tatea de Vest din Timișoara, și doi noi 
membri asociați, Universitatea din Cra-
iova și Universitatea „Lucian Blaga” din 
Sibiu.

Lucrările întâlnirii s-au desfășurat în 
format mixt, cu prezența fizică a recto-
rilor, președinților de senat, altor repre-
zentanți ai conducerii universităților la 
Centrul de Perfecționare Complex Pre-
deal „Ion Gh. Roșca” al Academiei de 
Studii Economice din București.

Reuniunea de la Predeal s-a desfășu-
rat cu respectarea normelor în vigoare 
pentru prevenirea și combaterea răs-
pândirii virusului SARS CoV2, partici-
panții fiind exclusiv persoane vaccinate.

Lucrările întâlnirii s-au desfășurat 
în plen și pe 10 paneluri structurate pe 
teme actuale care vizează politicile edu-
caționale din învățământul superior și 
specificul desfășurării activității în uni-
versități în contextul constrângerilor im-

puse de situația pandemică 
prelungită.

Principalele rezoluții ale 
întâlnirii Consorțiului sunt 
următoarele:

1. În cadrul lucrărilor de 
la Predeal, Consiliul de 
Administrație al Consorțiu-
lui a analizat și aprobat cu unanimitate 
de voturi acordarea calității de membru 
asociat pentru Universitatea „Ovidius” 
din Constanța și Universitatea „Dunărea 

de Jos” din Galați. În 
această formulă ex-
tinsă, bazată pe valori 
comune ale comuni-
tății academice și pe 
concurență constructi-
vă, cele nouă univer-
sități membre ale Con-
sorțiului Universitaria 
reunesc 42,43% din 
numărul de studenți și, 
respectiv, 32,38% din 
cadrele didactice titu-
lare la nivel național.

2. Universitățile din 
Consorțiu reiterează ferm, și cu această 
ocazie, necesitatea și importanța vac-
cinării cadrelor didactice, a studenților 
și personalului didactic-auxiliar și nedi-
dactic din universități pentru revenirea 
cât mai rapidă și în condiții de siguranță 
maximă la învățământul prezențial și la o 
activitate universitară normală.

3. Participanții consideră imperativă 
reglementarea în regim de urgență, prin 
acte normative la nivel național (ordin 
de ministru sau lege),a accesului în 
universități pe bază de Certificat verde, 
demers susținut cu fermitate de repre-
zentanții conducerilor universităților și ai 
studenților.

4. Având în vedere experiența acumu-
lată în ultimii doi ani universitari, bazată 

pe desfășurarea preponderent online a 
activităților în contextul situației pande-
mice prelungite, participanții la întâlnire 
solicită Ministerului Educației crearea 
cadrului legislativ prin care universitățile 
să poată decide, pentru anumite dome-
nii de studii și activități didactice, orga-
nizarea procesului educațional în regim 
online/hibrid și după încheierea pande-
miei generate de răspândirea virusului 
SARS-CoV-2 și ridicarea stării de aler-
tă pe teritoriul României, în baza unor 
standarde elaborate de Agenția Română 
de Asigurare a Calității în Învățământul 
Superior (ARACIS). Este incontestabilă 
schimbarea paradigmei educaționale și 
faptul că ea constituie o provocare ma-
joră la adresa cadrului regulamentar uni-
versitar, care trebuie să o susțină.

5. Participanții solicită ca, având în ve-
dere constrângerile temporale din acest 
an, fondurile alocate de Ministerul Edu-
cației în baza Ordinului nr. 5255/2021 să 
poată fi reportate pentru anii viitori, even-
tual sub forma unor granturi multianuale, 
concomitent cu eliminarea restricțiilor în 
privința categoriilor de cheltuieli eligibile.

6. Universitățile membre ale Con-
sorțiului Universitaria vor continua să 
utilizeze toate oportunitățile pentru a-și 
menține activă prezența comună pe pia-
ță educațională internațională, adaptân-
du-și la noul context pandemic activități-
le specifice internaționalizării.

7. Consorțiul Universitaria susține so-
licitarea reprezentanților studenților de 
creștere a subvenției cămine-cantine și a 

pragului minim al bursei sociale, concomi-
tent cu creșterea bugetului per total, pentru 
a nu fi redus numărul de burse acordate.

8. Consorțiul Universitaria pledează 
pentru întărirea dialogului social în ve-
derea asigurării unui cadru de muncă 
protejat și sigur, a aplicării integrale a 
Legii salarizării (Legea 153/2017) și a 
Contractului colectiv de muncă.

9. În cadrul parteneriatelor cu mediul 
de afaceri, esențiale pentru dinamica 
universităților, Consorțiul Universitaria 
va derula împreună cu Banca Comercia-
lă Română, proiecte de tip policy papers 
prin care să vină în întâmpinarea nevo-
ilor sociale și ale decidenților, axate pe 
digitalizare.

10. În cadrul întâlnirii de la Predeal a 
fost semnat Contractul de parteneriat al 
Consorțiului Universitaria cu Alianța Co-
legiilor Centenare, care vizează o viitoa-
re colaborare reciproc benefică pentru 
calitatea pregătirii viitorilor profesioniști 
ai țării.

Consorțiul Universitaria va continua 
să acționeze ca o structură dinamică și 
unitară și să-și consolideze poziția pe 
piața națională și internațională a învă-
țământului universitar.

Membrii Consorțiului Universitaria își 
reafirmă public disponibilitatea și deschi-
derea spre dialogul constructiv și schim-
bul de bune-practici cu celelalte consorții 
universitare din țară pentru a contribui 
la creșterea calității și promovarea ex-
celenței în învățământul superior din 
România.

 ●Primim la redacție
              ● CONSORȚIUL UNIVERSITARIA

O PRIORITATE: SCHIMBUL DE BUNE PRACTICI

fetru, specifice sărbătorilor de iarnă. 
Scopul atelierelor este de a stimula 
imaginația și creativitatea copiilor, 
prin însușirea unor deprinderi cre-
ative și antrenarea concentrării și 
atenției.

Atelierele se adresează copiilor 
cu vârsta de până în 12 ani. Atelie-
rele vor fi deschise până pe 09 ia-
nuarie, în fiecare zi de miercuri, joi și 
vineri, între orele 12:00-18:00.

Durata unui atelier este de circa 50 de 
minute cu pauza de 10 minute. Numarul 
maxim de copii este de 30, însoțiți sau nu 
de părinți, în funcție de vârstă.

Reamintim faptul că accesul la Târgul de 
Crăciun se realizează în baza Certificatului 
Digital European și este permis doar per-
soanelor vaccinate cu schemă completă și 
pentru care au trecut 10 zile de la finaliza-
rea schemei și persoanelor care se află în 
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a 
confirmării infectării cu virusul SARS-Cov-2. 
Sunt exceptați copiii cu vârsta mai mică de 
12 ani, însoțiți de un adult, dar care se afla 
într-una dintre situațiile prevăzute mai sus.

Nu este permis accesul cu un Certificat 
Digital Electronic emis în baza unui test!

piii sau nepoții, care însă, din diferite moti-
ve, nu mai vin. Și pentru că nimeni nu tre-
buie să se simtă singur și trist de Crăciun, 
toți bătrânii de la cămin vor primi de la copiii 
inimoși daruri din suflet.

Din cei 181 de bunici din cadrul Cămi-
nului pentru persoane vârstnice 
Constanța, 10 vor primi daruri 
din partea cercetașilor și 171 
vor primi de la copiii din cele 48 
de clase ale Școlii Gimnaziale 
nr.30 „Gheorghe Țițeica”.

Fiecare cadou va fi însoțit, în 
mod obligatoriu, de o felicitare 
cu câteva rânduri scrise din ini-
mă pentru bunicul ce așteaptă 
un gând bun din partea unei 
familii. 

Campania „Dar de Crăciun 
pentru bunicii tăi”, derulată de D.G.A.S. 
Constanța cu sprijinul Școlii Gimnaziale nr. 
30 „Gheorghe Țițeica” și al Asociației „Da-
cia Pontica” din cadrul Organizației Cerce-
tașii României, are drept scop implicarea și 
sensibilizarea comunității cu privire la im-
portanța familiei și a dragostei față de per-
soanele vârstnice, dar și importanța relației 
și a comunicării între copii, părinți și bunici.
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ORĂȘELUL COPIILOR
ÎN PARCUL CENTRAL DIN LUMINA

● LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

MĂSURI DE SIGURANȚĂ
● CORBU

S-a dat startul faptelor bune

● CREDEM CĂ VĂ INTERESEAZĂ: 
             UN PROIECT PRIVIND MOBILITATEA

ÎN CENTRUL CONSTANȚEI
După finalizarea mai multor lucrări 

de reabilitare a rețelelor de utilitate 
publică din subteran, modernizarea str. 
Ștefan cel Mare a intrat în linie dreaptă. 
Fie că vorbim despre lucrări ce privesc 
schimbarea conductelor de apă sau 
cele termice, str. Ștefan cel Mare este 
de ceva vreme un adevărat șantier. 
S-a lucrat pe tronsonul cuprins între 
str. Ștefan Mihăileanu și str. I.G. Duca 
la înlocuirea conductelor din subteran 
pentru ca mai apoi să poată fi demara-
te lucrările de revitalizare totală a zonei 
centrale cuprinse în proiectul „Acces și 

mobilitate pietonală în zona centrală a 
municipiului Constanța”.

Contractul de execuție a lucrărilor 
pentru proiectul municipalității a fost 
semnat la începutul verii, însă lucrări-

Sâmbătă, 4 decembrie, parcul Că-
minului Cultural Corbu 1 a găzduit cele 
două campanii care au adus un strop de 
fericire pe chipul preșcolarilor, școlarilor 
și persoanelor provenite din medii defa-
vorizate în ambientul creat de un 
cor de colindători de la Opera Nați-
onală Română.

●”Cadoul mult dorit” - 380 pre-
școlari și școlari au primit mult aș-
teptatul cadou așa cum i-au scris 
Moșului în scrisoare. O acțiune or-
ganizată de consilierul local PMP, 
Basandica Cosmin și prof. Vilău 
Constantin, printr-o sponsorizare 
din partea unor cetățeni cu suflet 
de aur.

În cadrul evenimentului de inaugura-
re a “Orășelului Copiilor” situat în Par-
cul Central din localitate, primarul Co-
munei Lumina, domnul Dumitru Chiru, 
a anunțat că fiecare elev din localitate 

va primi un cadou de la Moș 
Crăciun.

Pe lângă surprizele dulci 
de care au avut parte de 1 
decembrie, elevii de la Școa-
la Gimnazială din Lumina și 
preșcolarii de la Grădinița din 
localitate vor fi invitați, după 
un program deja stabilit cu 
conducerile unităților de învă-

Măsuri sporite de siguranță la Că-
minul pentru Persoane Vârstnice aflat 
în administrarea Direcției Generale de 
Asistență Socială din cadrul Primăriei 
Constanța.

Pentru că beneficiarii Căminului 
reprezintă o categorie vulnerabilă din 
cauza afecțiunilor cronice pe care le 
prezintă și a imunității scăzute a orga-
nismului, zilele acestea s-au achizițio-
nat 13 echipamente de decontaminare 
a aerului, care oferă beneficii antimi-
crobiene și antivirale, fără a afecta 
organismul uman și fără întreruperea 
activității din instituție. Aceste echipa-
mente se alătură celor patru lămpi UV 
bactericide utilizate pentru dezinfecția 
aerului și a suprafețelor din încăperi, 
prin intermediul radiațiilor ultraviolete 
care existau deja în cămin. De aseme-
nea, au fost achiziționate 10 aparate 
concentratoare de oxigen. Toate spații-
le în care locuiesc seniorii dar și curtea 

le au fost începute efectiv abia în 21 
octombrie, după parcugerea tuturor 
procedurilor legale și predarea ampla-
samentului. 

Astfel că, până în prezent au fost 
executate lucrări de organizare de șan-
tier (la Poarta 1), a fost decopertat in-
tegral tronsonul curpins între str.Ștefan 
Mihăileanu și str. I.G. Duca și au fost 
demarate lucrările de realizare a insta-
lațiilor electrice pe același tronson.

Amintim că prin acest proiect al 
municipalității, realizat cu fonduri eu-
ropene, se urmărește reabilitarea și 

extinderea zonei pietonale 
multifuncționale de pe str. 
Ștefan cel Mare (15.780,00  
mp), precum și reabilitarea 
trotuarelor străzilor adiacente 
(30.066,40 mp) și crearea de 
zone shared-space (3.029,00 
mp).

De asemenea, va fi insta-
lat mobilier urban, fântâni 

arteziere, vor fi amenajate spații verzi, 
trotuarele vor fi iluminate, vor exista 
piste de biciclete și treceri de pietoni, 
iar stațiile de transport public vor fi mo-
dernizate.

țământ, în parcul central din localitate 
pentru a primi un cadou cu ocazia Săr-
bătorilor de Iarnă.

Această acțiune are loc la inițiativa 
primarului comunei Lumina și nu a 

implicat alocarea de 
fonduri de la Bugetul 
Local al Comunei, 
fiind posibilă și cu 
sprijinul generos al 
celor de au decis să 
sponsorizeze oferirea 
de cadouri elevilor din 
localitate.

căminului sunt dezinfectate permanent 
cu substanțe avizate de Ministerul 
Sănătății. Zilnic se efectuează triajul 
epidemiologic al beneficiarilor și an-
gajaților iar seniorii sunt supravegheați 

medical în permanență.
Pentru limitarea și preve-

nirea posibilelor îmbolnăviri 
cu virusul SARS-COV-2, s-a 
efectuat testarea personalului 
și a beneficiarilor. De aseme-
nea, la nivelul căminului s-a 
amenajat un centru de vacci-
nare anti-COVID, pentru seni-
ori și angajați, fiind imunizați 
aproximativ 80% dintre bene-

ficiari și 75% din angajați.
Personalul respectă cu strictețe 

măsurile de igienă, în acest sens s-au 
achiziționat materiale sanitare, dezin-
fectanți și echipamente de protecție 
pentru diminuarea riscului de infecție.

Dacă totuși există cazuri de persoa-
ne confirmate pozitiv, a fost identificat 
și operaționalizat un spațiu destinat ex-
clusiv izolării celor asimptomatici sau 
cu formă ușoară de boală, inclusiv cu  
cameră de dezechipare. De aseme-
nea, a fost amenajat un spațiu destinat 
exclusiv carantinării contacților direcți 
ai beneficiarilor confirmați cu infecție 
COVID – 19, inclusiv cu cameră de 
dezechipare.

●”Din suflet în comuna 
Corbu” - 53 de familii care pro-
vin din medii defavorizare au 
primit cadouri care au constat 
în alimente, haine, încălțămin-
te, rechizite școlare și multe 
altele din partea echipei Light 
You Events, în parteneriat cu 
mari companii din diferite do-
menii de activitate.

Ambele campanii au fost 
organizate în parteneriat cu 
Primăria Corbu.

Nu poate fi nimic mai frumos decât să 
stai cu cei dragi și să le aduci un zâmbet 
pe buze.

Vă urăm sărbători fericite!
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Proiectul „Cercetări asupra dezvoltării de 
materiale avansate și optimizare multisca-
lară prin integrarea materialelor nano-struc-
turate în sisteme energetice avansate -  
MultiScale”, derulat de Institutul pentru 
Nanotehnologii și Surse Alternative de Ener-
gie (INSAE) al Universităţii Ovidius din Con-
stanța (UOC), finanțat din fonduri europene 
prin Program Operațional Competitivitate 
(POC), Axa prioritară 1-Cercetare, Dezvolta-
re Tehnologică şi Inovare (CDI) în Sprijinul 
Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afa-
cerilor, a ajuns în ultima etapă, cea de apli-
care a rezultatelor cercetărilor și dezvoltarea 
activităților de inovare în colaborare cu între-
prinderile partenere, informează managerul 
de proiect, prof. univ. dr. ing. Eden Mamut.

Potrivit unui comunicat de presă trimis 
redacției noastre „implementarea proiectului 
MultiScale, finanţat prin POC Axa prioritară 
1-Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Ino-
vare (CDI) în Sprijinul Competitivităţii Econo-
mice şi Dezvoltării Afacerilor, Acțiunea:1.2.3 
Tip proiect Parteneriate pentru Transfer de 
Cunoştinţe, nr. contract 8/01.09.2016, ID:  
P_40_279, cod MySMIS 105531, a început 
pe 01.09.2016 și urmează să fie finalizat la 
31.08.2022, INSAE colaborând cu nouă în-
treprinderi pentru a testa conceptele definite 
în dezvoltarea sistemelor energetice avan-
sate prin integrarea de nanotehnologii și na-
nomateriale folosind metodele de analiză și 
optimizare multifizică și multiscalară. 

„Instalațiile pilot pentru realizarea teste-
lor în proiectul MultiScale au ca finalitate, 

L-am întâlnit într-o bună zi pe 
stadionul din Tuzla, era acolo 
pentru că era nevoie să urgen-
teze lucrările la noul stadion din 
comună; se lucra la dezvoltarea 
infrastructurii bazei sportive din 
Tuzla și Taner Reșit, primarul 
comunei, a făcut din această in-
vestiție o prioritate. Mai nou, Tu-
zla are încă un teren de sport, un 
teren cu vestiare, amenajat ca 
la carte. Terenul se află înspre 
mare, lângă calea ferată, într-o 
zonă unde se simte „briza mării la orice oră din 
zi și din noapte”, după cum spune primarul. Tuzla 
va fi, îndrăznit să anticipăm, un reper în privința 
sportului. Deocamdată este un exemplu când vine 
vorba de infrastructură: „Mai avem câteva lucruri 
de pus la punct, adaugă Taner Reșit. Mă gândesc 
la stadionul de lângă sere, situat în apropierea 
șoselei care duce la Mangalia. Vom amenaja 
un drum de la șosea și până la stadion, vrem să 

în primul rând, conversia punctului termic 
nr. 31 (PT 31) din rețeaua de distribuție a 
energiei termice municipale, într-o centrală 
de producere a energiei termice folosind în 
principal energia solară și testarea aplicați-
ilor legate de panouri solare și centrale cu 
biomasă, apoi realizarea unei instalații pilot 
pentru uscarea algelor colectate de pe pla-
jă, în vederea valorificării acestora pentru 
extragerea de biostimulatori și alte principii 
active, utilizabile în agricultură și în industria 
farmaceutică, pentru testarea tehnologiilor 
de absorbție a energiei solare și utilizarea 
energiei termice în procesele de uscare, în 
colaborare cu Administrația Bazinală de Apă 
Dobrogea Litoral  dar şi realizarea standurilor 
pilot pentru creșterea eficienței proceselor de 
tratare a apei și integrarea surselor de ener-
gie regenerabilă la stația de epurare RAJA 
Constanța Nord şi punerea în funcţiune a 
unei instalații pilot cu pompe de căldură în 

campusul Facultății de Edu-
cație Fizică și Sport din cadrul 
UOC”, a declarat managerul 
de proiect.

Instalațiile pilot mențio-
nate au scopul de cercetare 
și testare a diferitelor soluții 
inovative, în cadrul parteneri-
atului între cercetătorii INSAE 
și întreprinderile partenere, în 
acest sens un exemplu rele-
vant de cercetare aplicată în 
economie fiind proiectul pilot 
de transformare a PT 31 din 

Municipiul Constanţa, str. Muncel, nr. 24, în 
stație de producere a energiei termice din 
surse neconvenționale, folosind mixul de 
biomasă și energie solară, potrivit reprezen-
tantului UOC. 

C o n f o r m 
pro iec tu lu i , 
este vorba 
despre rea-
lizarea unei 
instalații ter-
mice cu 100 
de panouri 
solare mon-
tate pe aco-
perișul con-
strucției exis-
tente ce vor 
asigura cap-
tarea ener-
giei solare și 

producerea de energie termică. Circulația 
agentului termic prin panouri se realizează 
cu ajutorul unor pompe de ultimă genera-
ție ce corespund tuturor standardelor de 
zgomot și vibrație iar pentru acoperirea 
orelor de vârf în consum și a deficitului de 
energie termică din sezonul rece, instala-
ția este prevăzută cu două cazane marca  
EcoHornet, produse în România, de ulti-
mă generație pe plan mondial, cu eficiență 
energetică de peste 95% și emisii poluante 
sub nivelul standardelor aprobate în UE, 
acestea fiind încălzite prin combustia bio-
masei peletizate”. 

Am reținut că „Instalația este concepută 
cu sisteme de acumulare de energie termi-
că și automatizare ce asigură funcționarea 
secvențială a cazanelor în regim staționar 
pe perioade strict determinate doar pentru 
suplimentarea energiei termice ce nu poate 
fi asigurată de instalația de energie solară, 
proiectul pilot de transformare a PT 31, pro-
iectat din construcţie pentru a deservi 480 
de unităţi locative individuale, în stație de 
producere a energiei termice din surse ne-
convenționale (biomasă și energie solară) 
fiind abordare holistică în reproiectarea prin 
integrarea de noi tehnologii și soluții ingine-
rești pentru creșterea eficiența energetice 

și reducerea impactului asupra mediului 
înconjurător.

Instalația pilot de la PT 31 a fost realizată 
pe baza unei analize efectuate de colectivul 
de cercetare din cadrul UOC în colaborare 
cu specialiștii S.C. Termoficare Constanța 
SRL aparţinând Consiliului Local Municipal 
Constanţa (fostă RADET), beneficiarul di-
rect al proiectului de cercetare finanţat cu 
fonduri europene.

„Motivația realizării acestui proiect de 
cercetare ştiinţifică aplicată a fost determi-
nată de necesitatea identificării unor soluţii 
altenative pentru reducerea poluării şi a 
consumurilor energetice în producerea şi 
distribuirea agentului termic pentru consu-
matorii casnici urbani, asigurarea insolației 
zonei de acoperiș pentru panourile solare 
și condițiile specifice legate de acces, in-
stalația urmând a fi un exemplu de soluție 
pentru deceniile următoare. De asemenea, 
experiența acumulată, atât la instalația pilot 
de la PT 31, cât și la celelalte instalații pilot 
menționate, permit acumularea unei experi-
ențe în aplicarea soluțiilor eco-inovative ori-
ginale românești cu implicarea colectivelor 
de cercetare, dar și a întreprinderilor inovati-
ve care să transforme această experiență în 
produse și servicii de înaltă competitivitate 
pe plan național și internațional”, a conchis 
prof. univ. dr. ing. Mamut Eden.

● Universitatea OVIDIUS

PROIECT CU FONDURI EUROPENE
● pentru implementarea sistemelor energetice avansate   

● TUZLA
       ● Primarul Taner Reșit are un proiect

       „Organizăm o competiție rezervată turiștilor”
                    ● 2022 va fi ANUL EUROPEAN AL TINERETULUI

putem ajunge fără să avem 
necazuri pe timp de ploaie. Ne 
gândim să mărim capacitatea 
tribunelor pentru spectatori și 
să plantăm pomii în apropie-
re. Avem un gazon cum n-am 
văzut la alte baze sportive din 
zona rurală. Rămâne să facem 
și o echipă care să țintească 
plutonul din fruntea clasamen-
tului. Echipa are o evoluție 
bună, dar odată cu investițiile 
în baza 

sportivă vom face investiții 
și în tinerii talentați”. Pentru 
cine nu știe, Farul Tuzla 
își propune să iasă din 
anonimatul campionatului 
județean și să devină una 
dintre protagonistele care 
țintește Liga 3. La Tuzla, 
când vremurile au fost în-

găduitoare, au fost organizate competiții sportive 
unde printre invitați s-au aflat cluburi cu vizibilita-
te din județele învecinate și din Capitală. În Zona 
Metropolitană Constanța, Tuzla are (încă de pe 
acum) o bază sportivă privilegiată, ea se află la 
doi pași de mare, iar primarul Taner Reșit inten-
ționează să sprijine, începând cu vara lui 2022 
organizarea primei competiții rezervată turiștilor. 
„Va fi un campionat pe regiuni, spune Taner Re-
șit. Să nu uităm că 2022 va fi ANUL EUROPEAN 
AL TINERETULUI!”.
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ÎN NOUL CONTEXT AL 
PANDEMIEI DE CORONAVIRUS

● Insolit la Năvodari

Un CRĂCIUN internațional online  

 Liceul Tehnologic  „Lazăr Edeleanu” 
Năvodari s-a alăturat proiectului  
eTwinning „Let’s make our Christmas 
much better” dedicat celebrării Crăciu-
nului în mediul virtual prin diferite ac-
tivităţi atractive. Proiectul își propune 
să ajute elevii să devină cetățeni glo-

bali, studiind cultura și tradițiile 
și interacționând cu elevii din 
țările partenere. În calitate de 
coordonator, împreună cu ele-
vele claselor a X-a și a XI-a am 
participat  cu entuziasm şi dăru-
ire la toate  activităţile propuse 
de profesoarele coordonatoa-
re din Turcia. Alături de ţările 
partenere: Turcia, Italia, 
Georgia, Polonia, Spania, 
Portugalia, Lituania, 
Croaţia, Albania, echipa 
liceului a participat la  pri-

ma activitate a proiectului -  crea-
re logo - iar  în urma votării pen-
tru alegerea logoului proiectului,  
eleva Melisa Regep a câştigat 
detaşat cu al său logo. 

O altă activitate interesantă a 
fost aceea de a face felicitări ma-

nuale, apoi fiecare 
elev/ă le-a trimis 
unui coleg/unei 
colege din ţările parte-
nere pe adresele şcoli-
lor.  La această activitate 
elevele noastre  au par-
ticipat cu entuziasm şi 
au realizat  felicitări deo-

sebite. De asemenea, felicitările online 
realizate cu instrumentele Greetings 
Island şi Canva au fost create şi trimi-
se prin email ul eTwinning profesorilor 
şi elevilor parteneri proiectului.

În vremea virusului Covid, elevii din 
ţările participante şi-au transmis urări 
cu ocazia Crăciunului şi a Noului An 
prin filmuleţe încântătoare postate în  

Padletul special creat. De asemenea 
au avut ocazia să  interacţioneze  onli-
ne, la  întâlnirea  profesorilor şi elevilor 
pe Zoom, unde s-a cântat fie cu vocea, 
fie la un instrument - o  adevarată  bu-
curie în aceste vremuri dificile.

Activităţile au continuat prin crea-
rea unui joc Kahoot colaborativ unde 
elevele noastre au contribuit cu 2 în-
trebări, iar jocul puzzle a fost făcut de 
Rebeca, Bianca, Melisa și Maria.

 Am făcut cunoscute tradiţiile şi obi-
ceiurile noastre fie prin prezentarea lor 
în   Forumul proiectului , fie prin partici-
parea la activitatea  despre „Mâncarea 
tradiţională de Crăciun şi Anul Nou” 

organizată în  echipe transnaţionale , 
activitate la care am împărtăşit reţetele  
noastre în secţiunile „ Soups”, „Salads 
and Appetizers”, „Main Dishes” si 
„Desserts”. Lucrăm în continuare în 
cadrul acestui proiect ce se va  finali-
za în ianuarie, pregătim  cantecul  de 
Crăciun „Jingle Bells”  ales de elevi cu 
ajutorul instrumentului Mentimeter, fie-
care elev  interpretând un singur vers. 

Prof. Bulgariu Alina
Liceul Tehnologic „Lazăr 

Edeleanu” Năvodari 

O echipă de studenți 
ai Facultății de Matematică 
și Informatică din cadrul 
Universității Ovidius din 
Constanța, a participat la cel mai 
important exercițiu de securitate 
cibernetică din România, CyDEx 
21, organizat de Serviciul Român 
de Informaţii (SRI) la Palatul 
Parlamentului, din Bucureşti, 
informează asist. univ. dr. Dorin 
Iordache, coordonatorul echipei.

Potrivit sursei citate, 
echipa formată din: Lucian 
Plăcintă, Iustin-Alexandru Vîlcu, 
Alexandru Chiriacescu, Marius-
Paul Boldeanu, Andrei Ispas, 

Ion-Viorel Mucenic, Marian-
Claudiu Nazar, a simulat în 
cadrul exercițiului CyDEx21, 
scenarii complexe, care au inte-
grat vulnerabilități și amenințări 
actuale ce s-au intensificat în 
noul context al pandemiei de 
Coronavirus (COVID-19).

„Pe parcursul celor trei zile 
au fost preluate elemente ale 
atacurilor cibernetice avansate, 
adaptate contextului actual - lu-
crul la distanță, spearphishing, 
au fost rezolvate scenarii care 
au presupus atacuri asupra unor 
elemente ale infrastrucutii critice, 
de tip SCADA, precum și ata-

curi cibernetice 
de tip Advanced 
Persistent Threat 
inițiate prin spear-
phishing”, a subli-
niat asist. univ. dr. 
Dorin Iordache.

Organizat de 
SRI, prin inter-
mediul Centrului 
Național Cyberint, 
cu sprijinul parte-
nerilor instituțio-

nali MApN, MAI, MAE, STS, 
SPP, SIE, ORNISS și DNSC, 
evenimentul din acest an s-a 
desfășurat în format hibrid, 
atât în mediul online, cât și 
fizic, fiind simulate șase sce-
narii complexe, concepute 
împreună cu Comandamentul 
pentru Apărarea Cibernetică 
din cadrul MAPN și Academia 
Tehnică Militară, SPP, CERT–
RO, ENEVO, Bitsentinel, 
BitDefender, Safetech și 
TrendMicro.

Scenariile au testat abi-
litățile tehnice din domeniul 
securității cibernetice, precum 
pentesting, analiză malware, 
forensics sau networking și 
au dezvoltat un mecanism efi-
cient de avertizare şi reacţie 
la incidente de acest tip fiind 
simulate atacuri live ce au vi-
zat compromiterea datelor din  
organizații virtuale, atacuri 
asupra unor infrastructuri 
SCADA și asupra unor ele-
mente critice din sistemul de 
sănătate publică.
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Aproximativ 2.200 de persoane care au 
depus cereri în perioada 4 octombrie – 26 
noiembrie vor primi tichete sociale oferite de 
Primăria Năvodari cu ocazia Crăciunului.

Distribuirea tichetelor sociale se va face 
până în data de 17 decembrie, prin Poșta 
Română, cu confirmare de primire.

Beneficiari ai tichetelor sociale sunt pen-
sionari cu venituri de până la 1.450 lei/lună, 

persoane fără niciun venit cu vârsta de peste 
60 ani, persoanele încadrate într-un grad de 
handicap grav sau accentuat, beneficiarii de 
venit minim garantat, precum și beneficiarii 
de alocație de susținere a familiei.

În funcție de categoria socială din care fac 
parte, beneficiarii vor primi între patru și șase 
tichete/persoană, în valoare de 10 lei/tichet.

Preșcolarii și școlarii din comuna Cumpă-
na au fost ascultători de părinţi și de cadrele 
didactice iar Moş Nicolae a decis să îi răsplă-
tească și în acest an.

Reprezentanții Primăriei și Consiliul Lo-
cal Cumpăna, au oferit cu această ocazie, 

pachete ce conțin dulciuri și fructe tuturor 
elevilor Liceului Tehnologic „Nicolae Dumi-
trescu”, antepreșcolarilor creșei Rază de 
Soare dar și preșcolarilor celor trei grădini-
țe din localitate: grădinița Florilor, grădinița 
Sfânta Maria și grădinița Paradisul Copiilor.

Copiii, părinții și bunicii 
la începutul lunii decembrie 
au fost invitați la aprinde-
rea iluminatul festiv pentru 
sărbătorile de iarnă (parcul 
Poet Ovidiu - primărie) și 
să-l întâmpine, la Ovidiu, în 
acorduri de colinde pe Moș 
Crăciun, în casa special 
amenajată pentru cei mici.

Program Casa lui Moș 
Crăciun:

- 05 decembrie – 19 de-
cembrie: ora 14:00 – 20:00 vizită în casa lui Moș Crăciun.

- 05 decembrie – 19 decembrie: ora 16:00 – 20:00 întâlnire și poze gratuite cu Moș 
Crăciun.

Vă așteptăm cu drag să ne bucurăm de magia sărbătorilor!

Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Constanța imple-
mentează cea de-a treia etapă a proiec-
tului „Dizabilitatea nu este o barieră“, cod 
SMIS 131362, finanțat prin Programul 
Operațional Capital Uman, proiect comp-
lementar Programului de Interes Național 
(PIN) privind dezinstituționalizarea persoa-
nelor adulte cu dizabilități, în valoare de 
peste 7,5 milioane lei.

Este vorba despre caravana ce are 
drept scop informarea, conștientizarea 
și implicarea autorităților locale în proce-
sul de dezinstituționalizare a persoanelor 
adulte cu dizabilități prin dezvoltarea de 
servicii alternative, precum Locuințele 
Protejate și Centrele de zi de recuperare. 
În acest context, echipa Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Constanța a continuat întâlnirile cu repre-
zentanții primăriilor, școlilor, Poliției și toate 

  ● NĂVODARI

A început 
distribuirea 

tichetelor sociale 
de Crăciun 2021 

  ● OVIDIU

Moș Crăciun a ajuns la căsuța sa din Ovidiu

  ● CUMPĂNA

Moș Nicolae a împărțit daruri

 ● Primim la redactie:

CARAVANĂ DE CONȘTIENTIZARE, INFORMARE ȘI IMPLICARE A 
AUTORITĂȚILOR ÎN PROCESUL DE DEZINSTITUȚIONALIZARE

persoanele cu putere de decizie la nivelul 
unităților administrativ teritoriale din locali-
tăţile Vulturu şi Saraiu, care vor beneficia 
de Centrul de zi ce se va înființa în loca-
litatea Nicolae Bălcescu, alături de patru 
Locuințe Protejate.

Scopul acestor caravane este acela de 
a aduce la cunoștința populației detalii re-
feritoare la tot ceea ce înseamnă procesul 
de dezinstituționalizare dar și la beneficiile 

înființării de noi centre de zi de 
terapie destinate persoanelor cu 
dizabilități pentru membrii comu-
nităților.

„Reformăm tot ceea ce în-
seamnă sistem de protecție so-
cială în sensul în care se închid 
centrele de plasament de mare 
capacitate destinate copiilor, iar 
centrele pentru persoane cu di-
zabilități vor avea o capacitate 

redusă până la 50 de locuri. Această refor-
mă este susținută prin două tipuri de finan-
țări: pe copii este vorba despre o finanțare 
pe Programul Operațional Regional, iar 
pentru persoanele cu dizabilități vorbim 
despre Programul de Interes Național, adi-
că despre fonduri guvernamentale“, a de-
clarat Marin Ristea, expert conștientizare și 
facilitare comunitară.

În ceea ce privește obiectivul proiectului 
„Dizabilitatea nu este o barieră“ ce vizează 

caravanele de informare legate de crearea 
serviciilor alternative de îngrijire a persoa-
nelor adulte cu dizabilități prin înființarea 
locuințelor protejate și a centrelor de zi de 
recuperare, factorii de decizie din localită-
țile Vulturu și Saraiu (primar, poliție, profe-
sori, educatori, asistenți sociali etc.) au fost 
informați cu privire la beneficiile extinderii 
serviciilor de terapie gratuite de care per-
soanele cu dizabilități din aceste comunități 
pot beneficia.

Comunitatea beneficiază și de faptul că 
se vor crea noi locuri de muncă (posturi de 
infirmier pentru Locuințele Protejate și alte 
posturi diferite pentru Centrul de zi).

La Nicolae Bălcescu a început deja ridi-
carea a patru Locuințe Protejate 
cu o capacitate de 10 locuri fi-
ecare. De asemenea, o clădire 
este în curs de reabilitare. Va fi 
modernizată și dotată cu tot ceea 
ce este necesar pentru un Centru 
de Zi cu o capacitate de 30 de lo-
curi destinat atât beneficiarilor din 
sistemul nostru de protecție, cât și 

tuturor persoanelor cu dizabilități din locali-
tățile învecinate.

Pe lângă Locuințele Protejate și cen-
trul de zi din localitatea Nicolae Bălcescu, 
serviciile se vor extinde și în Chirnogeni, 
Topraisar, Băneasa și Negru Vodă.

În total, valoarea proiectelor implemen-
tate de DGASPC Constanța în ceea ce 
privește procesul de dezinstituționalizare a 
persoanelor adulte cu dizabilități prin redu-
cerea capacității centrelor mari și dezvolta-
rea serviciilor alternative de îngrijire depă-
șește 26 de milioane de lei, din care peste 
13,6 milioane de lei reprezintă cofinanțarea 
susținută de Consiliul Județean Constanța.
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PENTRU PREȘCOLARI, 
ELEVI ȘI STUDENȚI O EXPOZIȚIE DESPRE ISTORIE

● INVESTIȚII DE CINCI MILIOANE DE EURO ÎN
SPITALUL DE BOLI CONTAGIOASE DIN CONSTANȚA

● Consultații și tratamente stomatologice 
gratuite pentru toți preșcolarii, elevii și studenții 
din Constanța!

Rețeaua de medicină școlară stomatologică 
a orașului nostru cuprinde 14 cabinete medica-
le care se află în următoarele instituții: Colegiul 
Național „Mihai Eminescu”; Colegiul Național 
Pedagogic „Constantin Brătescu”; Liceul Teoretic 
„Decebal”; Liceul Teoretic „George Călinescu”; 
Școala Gimnazială nr.7 „Remus Opreanu”; 
Colegiul Tehnic „Tomis”; Școala Gimnazială 
nr.6 „Nicolae Titulescu”; Școala Gimnazială 
nr.12 „B.P. Hasdeu”; Școala Gimnazială nr.10; 
Liceul Teoretic „Ovidius”; Școala Gimnazială nr. 
16 „Marin Ionescu Dobrogianu”; Liceul Teoretic 
„Lucian Blaga”; Grupul Școlar „Miron Costin”; 
Universitatea „Ovidius”.

Fiecărui cabinet stomatologic îi sunt arondate 
mai multe unități de învățământ, astfel încât toți 
copiii să aibă acces la consultații și tratamente 
stomatologice gratuite și de calitate.

Cabinetele, aflate în subordinea Direcției 
Generale de Asistență Socială Constanța, sunt 
moderne, dotate cu aparatură de ultimă gene-
rație, iar cadrele medicale sunt foarte bine pre-
gătite.

În această perioadă, activitatea în cabinete 
se desfășoară cu asigurarea tuturor măsurilor 
necesare pentru protejarea sănătăţii copiilor şi 
a cadrelor medicale, în contextul pandemiei de 
COVID-19.

● „Expoziția personalităților gre-
cești care au jucat un rol în istoria 
românilor”, la Constanța

Ambasada Republicii Elene în România, 
în colaborare cu Primăria municipiului Con-
stanța și cu sprijinul partenerilor naționali și 
locali, respectiv Uniunea Elenă din Româ-
nia, Muzeul de Istorie Națională și Arheo-
logie Constanța / MINAC și Comunitatea 
Elenă Elpis Constanța, a organizat la Con-
stanța “Expoziția personalităților grecești 
care au jucat un rol în istoria românilor, din 
Antichitate până în zilele noastre”.

Vernisajul expoziției a avut loc la Sala 
Pictată a Muzeului de Istorie Națională și 
Arheologie Constanța, cu respectarea re-
gulilor și măsurilor actuale pentru preve-
nirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19. La vernisaj au participat 
reprezentanți ai organizatorilor, inclusiv 
Excelenţa Sa doamna Sofia Grammata, 
Ambasador al Republicii Elene în România 
şi domnul Dragoş Gabriel Zisopol, preşe-
dintele Uniunii Elene din România.

Expoziția este organizată pentru a mar-
ca bicentenarul începerii Războiului de 
Independență al Greciei/Revoluția greacă 
(1821). După prezentarea inițială a expozi-
ției respective la București (la Parlamentul 
României și la Academia Română), aceas-

ta este itinerată în principalele orașe din 
România – în special cele cu prezență isto-
rică semnificativă a comunităților grecești.

Totodată, expoziția a fost prezentată la 
Constanța, cu sprijinul Primăriei, ca parte 
a programului de acțiuni al municipalității 
menite a celebra Ziua Dobrogei/14 Noiem-
brie; ea a deschis, de facto, programul de 
acțiuni al Primăriei dedicat celebrării Zilei 
Dobrogei.

Cu această ocazie, municipalitatea evi-
denţiază rolul fundamental al comunităţilor 

etnice (cea grecească în particu-
lar) în dezvoltarea locală şi naţio-
nală, iar celebrarea Zilei Dobrogei 
a reprezentat o oportunitate deo-
sebită pentru a releva importanţa 
acestor comunităţi în viaţa mu-
nicipiului Constanţa, a judeţului 
Constanţa, a regiunii Dobrogei şi 
a ţării.

Expoziția a conținut 30 de 
portrete ale unor personalități de 
origine greacă cu rol substanţial 

în istoria şi cultura românilor, printre care 
Regina Elena, Jean Moscopol, Apolodor 
din Damasc, Maria de Mangop, Despot 
Vodă, Gheorghe Duca, Constantin Ma-
vrocordat, Alexandru Ipsilanti, Grigore III 
Ghica, Athanasios Christopoulos, Costa-
che Aristia, Constantin Caracaş, Andreas 
Embirikos, Demostene Russo etc. Textele 
de prezentare a personalităţilor respective 
au fost realizate de domnul Tudor Dinu, 
profesor doctor habilitat la Universitatea 
din București.

Unitatea administrativ teritorială muni-
cipiul Constanța a semnat contractul de 
finanțare cu nr. 7220 aferent proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a imobilu-
lui  Spitalul  Municipal Constanța”.

Proiectul „Creșterea eficienței ener-
getice a imobilului Spitalul Municipal  
Constanța” este finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 
prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea efici-
enței energetice, a gestionării inteligente 
a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, in-
clusiv în clădirile publice și în sectorul lo-
cuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.  

Proiectul are o valoare totală de 
25.051.754,69 lei, din care  valoare eli-
gibilă 16.881.120,81 lei, contribuția fi-
nanciară a Uniunii Europene la realizarea 
proiectului prin Fondul European de Dez-
voltare Regională este de  14.348.952,69 
lei, respectiv 85% din valoarea totală a 
cheltuielilor eligibile, 2.194.545,70 lei sunt 
alocați din bugetul de stat, respectiv 13 % 
din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, 
337.622,42 lei reprezintă contribuția Uni-
tății Administrativ – Teritoriale Constanța, 
respectiv 2% din valoarea totală a cheltu-
ielilor eligibile, 8.170.633,88 lei reprezintă 
cheltuielile neeligibile ale proiectului.

Obiectivul general al proiectului constă 
în creşterea eficientei energetice a imobi-
lului în care funcţionează Spitalul de Boli 
Infectioase Constanţa, prin implementa-
rea unui set integrat de măsuri destinate 

optimizării consumurilor energetice la 
nivelul clădirii şi alinierii la standardele 
şi cerinţele de performanţă energetice 
europene.

Obiectivele specifice ale 
proiectului

- Scăderea nivelului anual specific al 
gazelor cu efect de seră (tone echivalent 
CO2) la nivelul clădirii, cu 69,08%; - Scă-
derea consumului anual de energie prima-
ră (kWh/an) la nivelul clădirii, cu 44,43%; 
- Scăderea consumului anual de energie 
finală din surse neregenerabile (tep), la 
nivelul clădirii, cu 57,40%; - Scăderea 
consumului specific de energie primară 
utilizând surse neregenerabile (kWh/mp/
an), la nivelul clădirii cu 71,45%,respectiv 
al consumului de energie primară pentru 
încălzire răcire cu 74,60%; - Creşterea 
consumului anual de energie primară 
utilizând surse regenerabile (kWh/an), la 
nivelul clădirii, cu 515.645,00 kWh/an,din 
care 229.045,00 kWh/an pentru încălzire, 
208.000,00 kWh/an pentru apă caldă de 
consum şi 78.600,00 kWh/an pentru ilu-
minat.

DESCRIEREA INVESTIȚIEI
Investiţia se va realiza asupra Corpului 

C1, respectiv asupra clădirii în care func-
ţionează în prezent Spitalul Municipal. 
Clădirea a fost edificată în anul 1938, are 
un regim de înălţime S+P+2E+M (5 nive-
luri), o arie construită la sol de 1.373 mp 
şi o arie construită desfăşurată de 5.418 
mp. Suprafaţa utilă totală a construcţiei 
este de 4.092,68 mp, fiind identică cu 
aria utilă încălzită. Lucrările de reabilitare 

vor fi realizate asupra corpului de clădire, 
evidenţiat în extrasul de carte funciară cu 
codificarea C1. Proiectul va cuprinde o 
singură componentă, iar lucrările efectu-
ate la nivelul acesteia sunt:

A. Măsuri de creştere a eficienţei 
energetice: realizarea unei hidroizolaţii 
corespunzătoare pe perimetrul fundaţiei; 
înlocuirea instalaţiilor sanitare şi termice; 
izolarea termică a pereţilor exteriori cu 
vată minerală bazaltică de exterior, bor-
darea golurilor tâmplăriei cu vată minera-
lă bazaltică de exterior; izolarea termică 
a soclului; izolarea termică a pardoselii; 
termoizolarea planşeului peste ultimul 
nivel; schimbarea tâmplăriei exterioare 
existente din PVC 
şi lemn cu tâmplărie 
performantă energe-
tic din aluminiu cu 
geam termoizolant 
dublu; montarea 
pompelor de căldu-
ră de tip aer-apă şi 
integrarea acestora 
în sistemul existent 
de încălzire, inclusiv 
automatizarea solu-
ţiei; montarea unei 
instalaţii de panouri 
solare, înlocuirea 
corpurilor de ilumi-
nat cu corpuri de tip LED; montarea unui 
sistem de panouri fotovoltaice; montarea 
unui sistem de ventilarea locală a spaţiilor 
cu recuperatoare de căldură, montarea 
unei instalaţii de climatizare; lucrări de 

management energetic integrat pentru 
clădire etc.

B. Măsuri conexe care contribuie la 
implementarea proiectului: refacerea şar-
pantei; refacerea tencuielilor şi finisajelor 
interioare,  refacerea pardoselii la demi-
sol, ca urmare a lucrărilor de izolaţie ter-
mică; lucrări de înlocuire a tâmplăriei inte-
rioare; realizarea unor instalaţii de curenţi 
slabi TV şi date; înlocuirea balustradelor; 
înlocuirea tuturor obiectelor sanitare; mo-
dernizarea instalaţiei de iluminat; realiza-
rea unei instalaţii de stingere a incendiilor; 
montare staţie de pompare cu grup de 
pompare pentru hidranţii interiori şi exte-
riori; montarea de instalaţii de detectare, 
semnalizare şi avertizare incendiu; reali-
zarea instalaţiei de iluminat de securitate; 
prevederea unui paratrăsnet de tip PDA 
cu rază minimă de acţiune de 100 de me-
tri; înlocuirea uşilor de acces în spital cu 
unele cu sistem de închidere automată; 

accesibilizarea spaţiului pentru persoa-
nele cu dizabilităţi prin refacerea rampei 
de acces existente; refacerea trotuarului 
din jurul clădirii; montarea unui sistem de 
colectare, dirijare şi îndepărtare a apei 
pluviale de pe acoperiş
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 ZODIILE ȘI SĂRBĂTORIȚII LUNII 

Universitatea Ovidius din 
Constanţa (UOC) a organizat 
Workshopul Internațional „Strategic 
Cooperation in Higher Education in 
the Science of Sports and Physical 
Education: experiences, challenges, 
and perspectives”, informează conf.
univ.dr. Cristina Duhnea. 

Evenimentul a reunit peste 150 de 
participanți din țară și din străinăta-
te: membrii comunității academice a 
UOC, voluntarii asociației Erasmus 
Student Network Constanța, repre-
zentanți ai mediului preuniversitar, 
universitar și ai cluburilor sporti-
ve din județele Bacău, Constanța, 
Galați și Pitești, alături de reprezen-
tanți ai Universității Bayburt (Turcia), 
Universității Gazi (Turcia), Turkish 
Bocce Bowling Dart Federation 
(Turcia) și Universității de Stat de 
Educație Fizică și Sport (Republica 
Moldova).

„În cadrul workshopului am 
realizat un schimb de bune 
practici între organizațiile par-
ticipante și de a face cunos-
cute activitățile desfășurate 
de Universitatea Ovidius din 
Constanța, prin Facultatea de 
Educație Fizică și Sport iar 
invitații noștri și-au prezentat 
activitățile cu caracter sportiv, 
în educație și cercetare, în care 

Viceprimarul municipiului Constanța, Ionuț Rusu, 
primarii din Istanbul, Atena și alte orașe importante din 
Balcani au deschis noi perspective cooperării regiona-
le la primul summit al Rețelei orașelor balcanice B40 
(B 40 Balkan Cities Network), organizat la Istanbul. 
Asociația a fost înființată la inițiativa primarului ora-
șului Istanbul, Ekrem Imamoğlu, și reunește principa-
lele municipii și orașe ale țărilor din zona balcanică. 
Obiectivele prioritare ale noii asociații regionale vizea-
ză schimbul de bune practici în numeroase domenii 
și  consolidarea cooperării între membrii Asociației în 
domenii de interes comun precum infrastructura, 
transportul, schimbările  climatice, tranziția  digi-
tală, precum și  intensificarea dialogului și coo-
perării în domeniile economie, cultură, inovație, 
sustenabilitate urbană. Municipiul Constanța este 
(urmare a raporturilor de înfrățire și parteneriat 
cu Istanbul) singurul oraș din România asociat 
acestei inițiative. La summitul de la Istanbul au 
fost prezenți primarii și reprezentanții munici-
palităților următoarelor orașe: Atena, Belgrad, 
Constanța, Durres, Edirne, Kardzhali, Kirklareli, 
Kotor, Istanbul, Laktaši, Mytilene, Patras, Podgorica, 
Priștina, Prizen, Sarajevo, Shkodra, Skopje, Split, 
Tekirdağ, Salonic, Tirana, Trikala.

În noua asociație regională (care reunește  în pre-
zent 24 de orașe din toate țările balcanice), Constanța 
poate juca un rol deosebit de important, mai ales din 
perspectiva experienței pe care o are în implementarea 
politicilor publice comunitare (UE). La sesiunile tema-
tice organizate în cadrul Summitului au fost discutate 
bunele practici ale municipalităților membre ale Rețelei 
B40 în domeniile: climă și  mediu, turism, infrastruc-
tură, mobilitate, strategiile Smart Cities, digitalizarea, 
transparența administrativă.

Invitații au vizitat cea mai mare facilitate de tratare 
termică și valorificare energetică a deșeurilor munici-
pale din Europa (facilitate tip „waste to energy”), afla-
tă la cca 20 km de Istanbul, precum și cea mai nouă  

sunt implicați în plan național şi inter-
național. Întâlnirea s-a încheiat cu o 
sesiune de discuții paralele referitoa-
re la viitoarele direcții de colaborare 
dintre instituțiile participante”, a preci-
zat conf.univ.dr. Cristina Duhnea. 

Workshopul Internațional 
„Strategic Cooperation in Higher 
Education in the Science of Sports 
and Physical Education: experien-
ces, challenges, and perspectives” 
a făcut parte din activitățile proiec-
tului Intensificarea și diversificarea 
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 
și este unul dintre cele șase proiec-
te ale UOC, finanțate de Ministerul 
Educației prin Fondul de Dezvoltare 
Instituțională.

● EDUCAȚIE ȘI CERCETARE ●
Workshopul Internațional „Strategic Cooperation in Higher 
Education in the Science of Sports and Physical Education: 

experiences, challenges, and perspectives”

ZODIA CAPRICORN
22 decembrie - 19 ianuarie

● CONSTANȚA ÎȘI REIA LOCUL
ÎN GALERIA METROPOLELOR 

BALCANICE
linie metropolitană de metrou (T5) din Istanbul, 
două investiții strategice ale Municipalității  
Metropolitane Istanbul.

Viceprimarul Ionuț Rusu a dialogat, de ase-
menea, în cadrul Summitului, cu primarii muni-
cipalităților prezente la Summitul de la Istanbul. 
În cadrul acestor discuții s-a avut în vedere 
cooperarea intermunicipală în derularea unor 
proiecte comune în domenii care pot îmbunătăți  
standardele de viață ale cetățenilor din aceste 
municipii. Viceprimarul Ionuț Rusu a transmis 

primarului Imamoğlu invitația adresată de Vergil 
Chițac, primarul municipiului Constanța, de a vi-
zita orașul nostru. La rândul său, Imamoğlu l-a 
invitat la Istanbul pe omologul său, Vergil Chițac, 
și a transmis întreaga  disponibilitate de a efec-
tua, în 2022, o vizită  la Constanța, împreună  cu 
o delegație a municipalității și cu reprezentanți ai 
mediilor locale de business.

În  cadrul acestei vizite se va organiza, la 
Constanța, și un Forum de Afaceri / Business 
Forum, la care vor participa oameni de afaceri 
din România și  Turcia, precum și  reprezentanți 
ai municipalităților din România. „Deschidem 
o nouă pagină în  colaborarea cu municipiul 
Constanța. Sunt impresionat de căldura și 
deschiderea manifestate de municipalitatea 
Constanța în relația de înfrățire și parteneriat cu 
Istanbulul”, a subliniat domnul Imamoğlu.

Domnul Imamoğlu a exprimat interesul mu-
nicipalității Istanbul de a sprijini proiectele de 
dezvoltare a infrastructurii sportive din municipiul 
Constanța, având în vedere că „toată Turcia îl iu-
bește pe Hagi”. S-a apreciat ca, în  perspectivă, 
comunitatea turcă și tătară din Constanța poate 
juca un rol important în relația  dintre cele două 
orașe și s-a convenit un program de vizite reci-
proce pentru anul 2022.

Nativul Săgetător este îndrăzneț, curajos, luptător, ambițios, cinstit și optimist. 
Acesta este o persoană veselă, jovială, căreia îi place viața din plin. 

Săgetătorul nu este o fire facilă, tocmai pentru că este un individ cu o persona-
litate puternică, independentă, greu de supus, în permanentă mișcare și activitate. 
Oricât de dificile ar fi experiențele prin care trece, un Săgetător nu își pierde nicio-
dată optimismul, fiind sigur că se va găsi curând cea mai bună soluție de a ieși din 
acel impas.

ZODIA SĂGETĂTOR
22 noiembrie - 21 decembrie

Nativul Capricorn este disciplinat, loial, serios, practic, și mereu 
orientat către rezultate și către succes. Acesta capătă cu greu în-
credere în ceilalți și are un puternic simț al realității. El se concen-
trează asupra esențialului, este sârguincios, perseverent, econom 
și corect.

Nativul din zodia Capricorn este un om pe care te poți baza. 
Acesta își cheltuie energia metodic și „se cațără” încet, dar sigur, 
spre țelurile lui ambițioase. Un Capricorn merge la sigur și evită 
experimentele. 

IULIAN-COSTANTIN SOCEANU 
primarul orașului Techirghiol  

ROBERT NICOLAE-ȘERBAN 
primarul orașului Eforie

DUMITRU CHIRU 
primarul comunei Lumina


