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 CIRCA 40 DE MILIOANE DE EURO ACCESAȚI PENTRU RENOVAREA 
ENERGETICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A CLĂDIRILOR PUBLICE 

● ADMINISTRAȚIE

O CREȘĂ CU 
90 DE LOCURI
ESTE APROAPE

GATA

CADRUL FINANCIAR EUROPEAN 2021 – 2027 – O PRIORITATE 
PENTRU ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA Pe 21 mai ne-am sărbă-

torit orașul. A fost o sărbă-
toare ca în povești, trei zile 
și trei nopți de evenimente 
spectaculoase.

Primăria Municipiului 
Constanța a pregătit foarte 
multe surprize pentru wee-
kendul 20-22 mai: sport, 
teatru, muzică, show de lu-
mini, expoziții.
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În ultima lună, Primăria Munici-
piului Constanța a depus spre finan-
țare în cadrul Programului Național 
de Redresare și Reziliență, mai 
multe proiecte dedicate renovării 
energetice a blocurilor de locuințe și 
a clădirilor publice, în valoare totală 
de cca. 40 de milioane de euro.

Astfel, 17 blocuri de locuințe 
și 15 clădiri publice din municipiul 
Constanța urmează să fie renovate 
energetic cu bani europeni. 

Aceste investiții vor viza în prin-
cipal următoarele tipuri de inter-
venții: izolarea termică a fațadei, 
înlocuirea tâmplăriei exterioare exis-
tente, termo-hidroizolarea terasei și 
izolarea planșeului, reabilitarea și 
modernizarea instalației de distribu-
ție a agentului termic, reabilitarea/

modernizarea instalației de iluminat 
în imobile, repararea trotuarelor de 
protecție pentru a elimina infiltrațiile 
la infrasctructura imobilelor sau re-
pararea elementelor de construcție 
ale fațadei, instalarea unor sisteme 
alternative de producere a energiei 
electrice și/sau termice pentru con-
sum propriu. 

Clădirile publice care vor fi rea-
bilitate sunt: Grădinița cu program 
prelungit „Steluțele Mării”, Școala 
Gimnazială nr.14 – Palazu Mare, 
Școala Gimnazială nr.23 „Constan-
tin Brâncoveanu”, Colegiul Național 
„Mihai Eminescu”, Grădinița cu Pro-
gram Prelungit „Căsuța cu Turtă Dul-
ce”, Școala Gimnazială nr.7 „Remus 
Opreanu”, Colegiul Național Peda-
gogic „Constantin Brătescu”, Gră-

dinița cu Program Prelungit „Lumea 
Copiilor”, Scoala Gimnazială nr. 39 
„Nicolae Tonitza”, Școala gimnazială 
nr. 40 „Aurel Vlaicu”, Școala Gim-
nazială nr. 24 „Ion Jalea”, Grădinița 
cu program prelungit nr. 53, Școala 
Gimnazială nr. 33 „Anghel Saligny”, 
Liceul Teoretic „Lucian Blaga Con-
stanța” și Școala Gimnazială nr. 37.

Impactul proiectelor este cu atât 
mai mare ținând cont de destinația 
imobilelor ce urmează a fi renovate 
din punct de vedere energetic, vor fi 
înregistrate economii prin reducerea 
costurilor cu încălzirea ca urmare a 
scăderii consumurilor, iar elevii care 
învață în aceste unități școlare vor 
beneficia de condiții mai bune și de 
un confort sporit.

Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona Metropolitană 
Constanța se află în această peri-
oadă în plin demers de elaborare 
a Strategiei Integrate de Dezvoltare 
Urbană (SIDU) a Polului Național de 
Creștere Constanța, aferentă noului 
Cadru Național European 2021 – 
2027.

SIDU reprezintă principalul 
document de planificare stra-
tegică la nivelul celor 16 unități 
administrativ-teritoriale care for-
mează Polul de Creștere Zona 
Metropolitană Constanța, respectiv: muni-
cipiul Constanța; orașele: Eforie, Murfatlar, 
Năvodari, Ovidiu, Techirghiol; comunele: 
23 August, Agigea, Corbu, Costinești, 
Cumpăna, Tuzla, Mihail Kogălniceanu, 
Poarta Albă, Lumina, Valu lui Traian.

Elaborarea și adoptarea acestui docu-
ment de strategie este o condiție necesa-
ră pentru accesarea tuturor programelor 

finanțate din fonduri europene, inclusiv 
a Programului Național de Redresare și 
Reziliență. 

Cel mai important capitol al Strategiei 
Integrate de Dezvoltare Urbană îl repre-
zintă portofoliul de proiecte prioritare unde 
sunt enumerate toate investițiile ce urmea-
ză a se realiza în cadrul teritoriului metropo-
litan, în perioada 2021 – 2030.

În contextul elaborării SIDU, 
Zona Metropolitană Constanța 
organizează în această peri-
oadă sesiuni de informare și 
dezbateri publice cu privire la 
conținutul acestui document și, 
în special, cu privire la princi-
palele proiecte prioritare de la 
nivelul fiecărei localități com-
ponente a Polului de Creștere 
Constanța. La aceste reuniuni 
sunt așteptați să participe re-
prezentanți ai UAT-urilor, agenți 
economici, reprezentanți ai 

societății civile sau ai mediului academic, 
dar și cetățenii interesați. Toată această 
campanie de consultare publică și de altfel, 
întreg procesul de elaborare a noii Strategii 
Integrate de dezvoltare Urbană, se des-
fășoară în cadrul proiectului „Planificare 
Strategică Integrată și administrație publică 
eficientă la nivelul Polului de Creștere Zona 
Metropolitană Constanța”, COD SIPOCA 
849/SMIS 135502.

„Acest demers de actualizare a docu-
mentelor strategice de la nivelul Zonei 
Metropolitane Constanța este extrem de 
important și reprezintă de altfel o condiție 
pentru accesarea fondurilor europene ce 
ne sunt alocate prin intermediul diverselor 
programe de finanțare. Participarea și im-
plicarea publicului și a tuturor celorlalți par-
teneri sociali la acest proces de conturare 
a priorităților pentru perioada următoare ne 
ajută să identificăm cele mai bune soluții și 
să răspundem cât mai bine nevoilor exis-
tente la nivelul comunităților noastre. De 
aceea, îi așteptăm pe toți cei interesați să 
participe la aceste acțiuni pe care le orga-
nizăm și de asemenea, așteptăm sugestii 
și recomandări de proiecte și intervenții. În 
acest fel, stimulăm o adevărată guvernan-
ță participativă și ne alegem nu doar cu un 
simplu document de planificare, dar și cu 
un instrument util în accesarea diverselor 
surse de finanțare și în managementul pro-
iectelor” ne-a declarat doamna Viorica-Ani 
Merlă, administrator delegat al ADI Zona 
Metropolitană Constanța.



(urmare din pag.1) Programul manifestărilor a 
fost următorul:

VINERI – 20.05.2022.
1.SCENE DIN VIAȚA LUI CONSTANTIN 

CEL MARE, ora 20:00, situl arheologic de 
pe strada Arhiepiscopiei - o valoroasă și 
emoționantă întoarcere la istorie, dar și la 
credință, o poveste cu mesaj existențial, un 
omagiu adus patronilor spirituali și ocrotito-
rilor orașului Constanța, la ceas aniversar, 
întru cinstire.

Distribuție: Marius Bodochi, Maia 
Morgenstern, Mircea Rusu, Liliana 
Hodorogea, Tomi Cristin, Silviu Mircescu și 
altii. Adaptare după Cristina Tamas.

SÂMBĂTĂ– 21.05.2022.
1. MARATONUL NISIPURILOR: eveni-

ment sportiv internațional, interval orar 07:00 
– 19:00 (PLAJA NEVERSEA)

2. EXPOZITIE ÎN AER LIBER - PIAȚA 
OVIDIU: CONSTANȚA NOASTRĂ - O 
POVESTE BIMILENARĂ.

3. SPORT ÎN PARC - eveniment sportiv 
în cinci etape care s-a desfășurat în centrul 
orașului, pe bulevardul Tomis, în perioada 21 
mai – 22 mai 2022.

Evenimentul a fost structurat sub forma 
unui triatlon sportiv: baschet, minifotbal si 
tenis cu piciorul. De asemenea, tot pe bule-
vardul Tomis s-au organizat și alte competiții 
și concursuri pentru iubitorii de mișcare.

4.SIMBOLURI DE ZIUA CONSTANȚEI, 
PIAȚA OVIDIU, între orele 11:00-13:00. Au 
fost dezvelite încă două plăci din granit, pe 
care sunt gravate monumente de patrimoniu. 
În cadrul acestei manifestări, ansamblurile 

Siguranța copiilor reprezintă o priori-
tate a Primăriei Municipiului Constanța, 
fapt pentru care Direcția Generală Poliția 
Locală acționează permanent în acest 
sens.

Polițiștii locali cu atribuții privind circula-
ția rutieră acționează constant în apropie-
rea instituțiilor de învățământ pentru a asi-
gura fluidizarea şi dirijarea traficului rutier.

Pentru prevenirea accidentelor rutiere 
este, însă, nevoie de un efort comun, atât 
din partea polițiștilor locali, cât și a părinți-
lor și copiilor.

În fiecare an, din păcate, au loc acci-
dente rutiere în care sunt implicaţi copiii. 
Cele mai multe incidente sunt provocate 
de traversarea neregulamentară a străzii, 
mersul cu bicicleta pe carosabil ori joaca 
acestora în spaţii neadecvate.

Pentru ca cei mici să nu fie implicați în 
accidente rutiere, polițiștii locali le reco-
mandă să respecte câteva sfaturi elemen-
tare:

Să traverseze strada numai prin locurile 
special amenajate şi semnalizate prin indi-
catoare sau marcaje.

Să circule numai pe trotuare.
Dacă trecerea de pietoni este prevăzută 

cu semafoare, să aștepte culoarea verde 
şi să nu traverseze în fugă, prin faţa sau 
prin spatele autovehiculelor staţionate ori 
a mijloacelor de transport în comun oprite 
în staţii.

Să coboare din maşină doar pe partea 
trotuarului.

De asemenea, Poliția recomandă con-
ducătorilor auto să manifeste atenție spo-
rită și să reducă viteză în zona unităților 
de învățământ pentru evitarea oricăror 
pericole.
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MĂSURI PENTRU UN ORAȘ CURAT

  ZIUA CONSTANȚEI - 21 mai -ATENȚIE LA
MARCAJE ȘI LA

ZONELE 
SEMNALIZATE

Primim la redacție
COMUNICAT DE PRESĂ

minorităților au susținut un spectacol de dan-
suri tradiționale și a fost organizată o tombo-
lă cu premii  atractive.

5. OVIDIO RUNNING - începând cu 
ora 17.00 a debutat prima ediție a „Ovidio 
Running”, o cursă de alergare pe distanța 
de 3 km, care s-a desfășurat în Constanța, 
pe traseul Cazino Constanța - faleza - portul 
Tomis - Str. Lebedei - Str. Remus Opreanu - 
Str. Revoluției din 22 Decembrie 1989 - Str. 
Marcus Aurelius - Str. Sulmona - Str. Vasile 
Canarache - Piața Ovidiu.

„Ovidio Running” face parte din manifes-
tările dedicate consolidării brandului identitar 
al lui Publius Ovidius Naso, poetul născut la 
Sulmona și exilat în bătrânul Tomis.

6. MUZICĂ DE FANFARĂ – FALEZA 
CAZINOULUI, ORA 17:30. Fanfara „Muzica 
apelor” ia bucurat pe toți cei care s-au aflat  
pe faleza Cazinoului

7.”SCENE DIN VIAȚA LUI CONSTANTIN 
CEL MARE” – ora 20:00, situl arheologic de 
pe strada Arhiepiscopiei

8.MUZICIENI CONSTĂNȚENI DE ZIUA 
CONSTANȚEI – spectacol în aer liber sus-
ținut de artiștii Teatrului Național de Operă 
și Balet Oleg Danovski în Parcul Teatrului 
National de Operă și Balet Oleg Danovski, 
începând cu ora 20:30.

9. CONCERT INCENDIAR ÎN PIAȚA 

Pentru a putea trăi într-un oraș 
civilizat, curat și în siguranță este 
nevoie de implicarea noastră.

Primăria municipiului Constanța 
mulțumește persoanelor fizice sau 
juridice care respectă regulile so-
ciale privind curățenia și sprijină 
demersurile autorității publice loca-
le pentru a gestiona activitatea de 
gospodărire a orașului.

Există și cetățeni care încalcă în mod con-
știent normele legale privind protecția mediului 
prin scoaterea deșeurilor menajere în saci, 
bidoane ori cutii sau nu își îngrijesc proprieta-
tea.

Pe lânga disconfortul vizual și olfactiv creat 
trecătorilor, depozitele de deșeuri  reprezintă un 
adevărat pericol pentru sănatatea noastră. Fără 

OVIDIU – ORA 21:30: BARBAROSSA 
SAMBA GROUP ȘI CARLA’S DREAMS plus 
multe alte surprize, totul culminând cu un 
spectaculos foc de artificii urmat de un DJ 
surpriză. 

De asemenea, începând cu ora 21:00, 
timp de 30 de zile, 4 clădiri emblematice 
ale Constanței vor fi iluminate arhitectural: 
Comandamentul Marinei Militare Constanța, 
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie 
Constanța, Teatrul Național de Operă și 
Balet Oleg Danovski Constanța, Muzeul de 
Artă Populară Constanța.

DUMINICA – 22.05.2022
1. SPORT IN PARC – Activități sporti-

ve pe bulevardul Tomis, în fața Primăriei 
Constanța: tenis de picior, fotbal, baschet, 
concursuri etc.

2. MUZICĂ FOLK PE FALEZA 
CAZINOULUI – ora 17:00, Walter Ghicolescu 
a susținut un recital de muzică folk pe faleză 
Cazinoului, lângă statuia lui Mihai Eminescu.

3. INVITAȚIE LA REVERIE MUZICALĂ – 
ora 20:30 - spectacol în aer liber susținut de 
artiștii Teatrului Național de Operă și Balet 
Oleg Danovski în Parcul Teatrului Național 
de Operă și Balet Oleg Danovski.

Am spus împreună „La mulți ani!” 
Constanței noastre dragi!

intervenția polițiștilor locali, se pot transforma în 
adevărate focare de infecție. 

De aceea, polițiștii locali din cadrul Direcției 
Generale Poliția Locală monitorizează per-
manent străzile și cartierele din municipiul 
Constanța.

Astfel au fost aplicate 164 de sancțiuni con-
travenționale în valoare de 94.000 lei.

Este vorba, în principal, de sancțiuni pentru 
murdărirea drumului public cu diverse materiale/
substanțe în zona șantierelor, pentru depozita-
rea ori scoaterea de deșeuri necolectate selec-
tiv în alte tipuri de recipiente decât europubele 
în fața imobilelor de locuit, neigienizarea terenu-
rilor afectate de vegetație crescută în exces ori 
depozitări de deșeuri de orice fel.

Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” 
Constanța, în colaborare cu Universitatea 
„Ovidius” din Constanța, a găzduit o masă ro-
tundă cu tema „Sfinxul Rus: De ce este Rusia 
altfel?” avându-l ca invitat pe prof. univ. dr. 
Ioan Stanomir (Facultatea de Științe Politice 
din București) în dialog cu prof. univ. dr. habil. 
Angelo Mitchievici.

Rusia este țara care i-a dat culturii universa-
le pe Dostoievski, Tolstoi, Turgheniev, Gogol, 
Bulgakov, un dramaturg de talia lui Cehov și un 
regizor de teatru, uluitor, precum Stanislavski, 
care a dat lumii spectacolul de balet și dansa-
tori de excepție precum Nijinski, compozitori 

minunați precum Ceaikovski, Rahmaninov, 
Șostakovici, pe unii dintre pionierii cinemato-
grafiei, precum Eisenstein, Pudovkin, dar și 
mari regizori precum Tarkovski sau Mihalkov, 
filosofi precum Berdiaev, Soloviov, Șestov, mari 
sfinți ai ortodoxiei. Cu aceștia, Rusia a cucerit, 
în numeroase rânduri, lumea occidentală și și-a 
fixat un loc binemeritat în cultura europeană. În 
ce raporturi se află această mare cultură rusă 
și umanismul ei cu regresia spre barbarie pe 
care Rusia o afișează astăzi? Există un mister 
al sufletului rus? Cum se împacă el cu violența, 
brutalitatea, cruzimea ireductibilă pe care o ofe-
ră astăzi Rusia lumii întregi? Ce legătură este 
între imperiul rus, URSS și Rusia de astăzi și ce 
rol joacă elita rusească în economia simbolică a 
întregului ansamblu? Există un răspuns formulat 
în termenii culturii și nu ai politicii care să vizeze 

această agresiune împotriva civilizației europe-
ne, occidentale. De ce Rusia, care a contribuit 
la cultura europeană, promovează o atitudine 
occidentală militantă?  Ar trebui să-l disociem pe 
Vladimir Putin de spiritul rus? Ce cărți citește, ce 
filme preferă Vladimir Putin?

Profesorul universitar Ioan Stanomir este au-
torul a numeroase cărți de istorie a ideilor politice. 
Printre volumele publicate se numără: Conştiinţa 
conservatoare: Preliminarii la un profil intelectual 
(2004), O lume dispărută: Patru istorii personale 
urmate de un dialog cu H.-R. Patapievici (coa-
utor, alături de Paul Cernat, Angelo Mitchievici 
şi Ion Manolescu, 2004), Explorări în comunis-
mul românesc (coautor, alături de Paul Cernat, 
Angelo Mitchievici şi Ion Manolescu, vol. I, II, III, 
2004, 2005, 2008), Spiritul conservator: De la 
Barbu Catargiu la Nicolae Iorga (2008), Despre 

sunete şi memorie: Fragmente de istoria ide-
ilor (2009), Apărarea libertăţii (1938–1947) 
(2010), Teodoreanu reloaded (alături de Angelo 
Mitchievici, 2011), Umbre pe pânza vremii: 
Secvenţe de istorie intelectuală (Humanitas, 
2011), Junimismul şi pasiunea moderaţiei 
(Humanitas, 2013), Sfinxul rus: Idei, identităţi 
şi obsesii (2015), Comunism inc. (alături de 
Angelo Mitchievici, Humanitas, 2016), Rusia, 
1917: Soarele însângerat. Autocrație, revoluție 
și autoritarism (Humanitas, 2017), La Centenar: 
Recitind secolul României Mari (Humanitas, 
2018), Așteptând revoluția: Pașoptismul și vocile 
sale (Humanitas, 2019). În 2018, a publicat la 
Editura Humanitas eseul Umbra Rusiei, în volu-
mul colectiv Vin rușii! 5 perspective asupra unei 
vecinătăți primejdioase.
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ATELIER DE LUCRU
PRIVIND AGRICULTURA INTELIGENTĂ

  ●Comuna POARTA ALBĂ 

     ●Câștigul unui proiect ERASMUS:

SOCIALIZAREA 
PARTICIPANȚILOR 

 ● Educație
ORGANIZATORII MERITĂ ȘI EI UN PREMIU

Proiectele educaționale de la Școala 
Gimnazială nr. 1 din comuna Poarta Albă pot fi 
incluse într-un ghid de bune practici, pentru că 
fiecare activitate din proiect este pregătită cu 
atenție pentru a fi atractivă pentru elevi, dar și 
pentru că parteneriatele școlii îi implică pe toți 
participanții și pun la dispoziția protagoniștilor 
un cadru organizatoric care asigură o bună 
comunicare. Aici trebuie să scriem de meritul 
profesoarei Florentina Mangri, directorul șco-
lii, un cadru didactic cu experiență, un dascăl 
cu o stare de spirit care ajută să scrie proiecte 
viabile, proiecte care dau culoare activităților 
și sprijină creativitatea elevilor care se pregă-
tesc sub atenta și competențt supraveghere a 
cadrelor didactice. Un detaliu trebuie sublini-
at: primăria comunei Poarta Albă și Consiliul 
Local sprijină atât proiectele școlii, cât și pe 
cele ale Grădiniței cu program prelungit. Mai 
nou, grădinița amintită a fost dotată cu 20 de 
pătuțuri mobile, pe lângă cele existente, după 
cum precizează directorul școlii: „Dotarea gră-
diniței a avut loc, adaugă Florentina Mangri, în 
contextul creșterii numărului de copii dornici 
să rămână la program prelungit și pentru a lua 
prânzul aici unde ei pot dormi și pot participa 

● Atelier de lucru al coordonatorilor comuni-
tății de practică din domeniul agriculturii inteli-
gente din punct de vedere climatic.

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC), 
prin Facultatea de Științe ale Naturii și Științe 

Agricole (FSNSA), a găzduit a patra întâlni-
re a comitetului de coordonare și evaluare și 
atelierul de lucru al coordonatorilor comuni-
tății de practică pentru agricultură inteligentă 
din punct de vedere climatic, din Proiectul 
AGREEN (Alianța transfrontalieră pentru 
o agricultură verde și inteligentă din punct 
de vedere climatic în bazinul Mării Negre 
Contract Nr. BSB 1135).

Atelierul a fost organizat în sistem hibrid 
(in situ și online), informează directorul de 
proiect din partea Universității Ovidius din 
Constanța, prof. univ. dr. Liliana Panaitescu. 
Scopul acestuia a fost de a stabili și 
programa activitățile viitoare, dintre 
care menționăm vizite de lucru în 
teren în Bulgaria, Turcia și Georgia 
pentru analiza și monitorizarea evo-
luțiilor unor culturi experimentale și 
o conferință prin care se urmărește 
implicarea în proiect a firmelor din 
domeniul agricol și realizarea unei 

Universitatea Ovidius din Constanţa a găz-
duit a X-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice 
pentru Elevi „Noi și Economia”

Cea de-a X-a ediţie a Sesiunii de Comunicări 
Ştiinţifice pentru Elevi „Noi și Economia”, or-
ganizată de Facultatea de Știinţe Economice 
a Universităţii Ovidius din Constanţa (UOC), a 
reunit în Campus, 36 de participanţi, elevii de 
la şase licee din județul Constanța și din cele 
limitrofe, informează conf. univ. dr. Gabriela 
Gheorghiu, prodecan cu strategia de interna-
ţionalizare, parteneriatul cu mediul socio-eco-
nomic și relația cu studenții și absolvenții.

Organizată pe două secțiuni, sub forma 
unui concurs de eseuri, respectiv de planuri 
de afaceri, sesiunea de comunicări științi-
fice a adus în prim plan eforturile tinerilor 
economiști de a impresiona prin actualitatea 
informațiilor prezentate, originalitatea ideilor 
exprimate, și abilitățile oratorice etalate în 
fața comisiilor de jurizare alcătuite din cadre 
didactice ale Facultăţii de Știinţe Economice 
și un reprezentant din partea sponsorului 
concursului (BCR- Erste Bank).

Cele mai inspirate eseuri și cele mai viabile 
planuri de afaceri, realizate sub îndrumarea 
cadrelor didactice coordonatoare, au fost re-
compensate cu premii în bani, în valoare to-
tală de 2.000 lei, oferite de BCR-Erste Bank, 
după cum urmează:

după-amiază la activitățile inițiate de educa-
toare.” 

Un alt proiect care s-a bucurat de atenția 
cuvenită este cel de mobilitate virtuală, un pro-
iect internațional ERASMUS. Mâna dreaptă a 
directoarei Mangri în acest proiect a fost prof. 
Georgiana Carapcea, consilier de imagine la 
Școala Gimnazială nr. 1 din Poarta Albă. E 
vorba de un proiect la care au participat elevi 
din Italia și Turcia, Croația și Portugalia, spune 
prof. Georgiana Carapcea. Partenerii proiec-
tului au făcut o vizită virtu-
ală a școlii și a țărilor parti-
cipante, bucurându-se de 
concursuri și jocuri online 
care au fost pregătite de 
fiecare coordonator de 
echipă. Copiii au cântat 
și au dansat alături de 
echipele Turciei și Croației 
și au fost încântați de pei-
sajele minunate din Sicilia 
și Porto. De fiecare dată ei au urmărit cu in-
teres prezentările despre personalitățile țărilor 
amintite aflând noutăți despre gastronomia 
locală și despre comunitățile unor metropole.” 

Secțiunea I – Eseuri din ariile tema-
tice: Antreprenoriat; Marketing în afa-
ceri; Turismul – provocări și perspecti-
ve – Banii și Economia:

 *   Premiul I în valoare de 400 lei 
– OPREA MARIA MELANIA, de la 
Colegiul Național „Mihai Viteazul” 
Slobozia;

 *   Premiul II în valoare de 300 lei 
– ȚIMĂR MĂDĂLINA ELENA, de la 
Liceul Economic „Virgil Madgearu” 
Constanța;

 *   Premiul III în valoare de 200 lei – 
SAVU OANA ALEXANDRA, de la Colegiul 
Comercial „Carol I” Constanța;

 *   Mențiune 1 în valoare 100 lei – 
MOLDOVEANU ELENA ALEXANDRA și 
BĂDĂU GEORGIANA NICOLETA, de la 
Liceul Tehnologic „Carsium” Hârșova;

 *   Mențiune 2 în valoare 100 lei – IURUC 
SILVIU, de la Colegiul Național Pedagogic 
„Constantin Brătescu” Constanța.

Secțiunea II – Planuri de afaceri:
 *   Premiul I în valoare de 400 lei – 

MĂRGINEANU ALEXANDRU și DINU 
ALEXANDRU, de la Liceul Teoretic „Ovidius” 
Constanța;

 *   Premiul II în valoare de 300 lei – IVANCIU 
ANDREEA GEORGIANA și DERVIȘ ERKAN, 
de la Colegiul Comercial „Carol I” Constanța;

 *   Premiul III în valoare de 200 lei – 
AIOANEI EMILIA ANAIS și ZULCHEFIL 
AYLIN HAYIRIYE.

Premiile în bani sunt completate de reduceri 
la taxa de școlarizare aferentă primului an de 
studii universitare de licență pentru viitorii 
studenți ai Facultății de Științe Economice 
(100% reducere – Premiul I, 50% reducere – 
Premiul II, 30% reducere – Premiul III și 15% 
reducere – Mențiune).

Așa cum era de așteptat, profesoara 
Florentina Mangri vorbește despre buna des-
fășurare a acestui proiect: „Proiectul i-a stimu-
lat pe elevi, le-a stârnit interesul de a studia, 
punând în practică cunoștințele de limba en-

gleză. Cel mai mare câștig al acestei expe-
riențe a fost legătura dintre elevii participanți 
la acest proiect. Socializarea a fost un mare 
câștig.” 

Ionela BARBU

alianțe în scopul sprijinirii agriculturii 
inteligente din punct de vedere clima-
tic.

Conform sursei citate, „o altă activi-
tate cu impact major va fi dezvol-

tarea unui modul de curs cu tema 
„Antreprenoriat pentru agricultură 
inteligentă din punct de vedere clima-
tic în bazinul Mării Negre”, care va fi 
inițial oferit unui număr de câte trei ti-
neri multiplicatori din fiecare țară par-
teneră la proiect (Bulgaria, România, 
Turcia, Georgia, Armenia și Grecia), 
după care aceștia vor avea sarcina 
să prezinte mai departe cursul în ca-
drul unor evenimente naționale”. 

Cursul va aborda teme precum conceptul 
de agricultură inteligentă din punct de vede-
re climatic (climate-smart agriculture - CSA), 
lanțuri valorice pentru CSA, managementul 
fermelor sustenabile, finanțarea activităților 
specifice CSA, marketingul produselor agri-
cole sustenabile, comerț și cooperare inter-
națională. 

Pe viitor, se urmărește integrarea acestui 
curs în cadrul unor programe de învățământ 
terțiar și superior din țările partenere.
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 ● CU 33 DE VOTURI PENTRU
SISTEM DE MANAGEMENT

INTEGRAT AL DEȘEURILOR LA OVIDIU

CĂUTĂM RECENZORI
PENTRU COLECTAREA
DATELOR DIN TEREN

Primăria Municipiului Constanța încheie 
contracte de prestări servicii pentru 
recenzorii care vor realiza colectarea datelor 
Recensământului populației și locuințelor 
din municipiul Constanța.

Perioada de contractare a serviciilor:
Participarea la instruirea organizată de 

UJIR la o dată comunicată ulterior;
Colectarea datelor în teren:
- recenzarea prin efectuare interviu de 

către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022
Locul de desfășurare a activității: pe 

teren, în limitele administrative ale UAT 
CONSTANȚA . 

Condiții pentru contractarea serviciilor: 
Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data 
selecției – condiție eliminatorie; Minim 
studii medii absolvite (diplomă absolvent 
liceu) - condiție eliminatorie; Să nu aibă 
cazier judiciar - condiție eliminatorie; Să 
dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete; 
Abilitatea de a comunica într-o manieră 
civilizată; capacitatea de a stabili contacte 
inter-personale, de a fi cordial, plăcut, 
metodic şi riguros; Să dispună de un telefon 
mobil și de o adresa de email pe care să 
le utilizeze pentru comunicare; Rezistenţă 
la stres şi lucru sub presiune; În zonele/
comunitățile cu populaţie de altă etnie 
decât cea română, cunoaşterea şi a limbii 
acelei etnii şi a specificului etniei respective 
reprezintă un avantaj în desfăşurarea 
muncii sale pe teren; Expertiza în domeniul 
statisticii, al administrației publice, 
experiența de operator statistic sau ca 
personal RGA (recensământul general 
agricol), reprezintă un avantaj.

Atribuțiile personalului de recensământ: 
conform Modelului de contract cadru 
de servicii pentru RPL2021 prevăzut 
în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 
privind modificarea și completarea HG 
nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a 
categoriilor de cheltuieli necesare efectuării 
recensământului populației și locuințelor din 
România în anul 2021.

Condiții specifice: Muncă pe teren; 
Disponibilitate de a lucra în program 
prelungit; Disponibilitate de a lucra în 
weekend.

Pentru includerea în baza de date 
a recenzorilor și realizarea selecției vă 
rugăm completați chestionarul din link-
ul de mai jos (sau scanați codul QR cu 
un dispozitiv mobil): https://forms.gle/
GLy67bu3fNzR4mKH7

 ● Un proiect insolit
 

CONSTRUIREA UNEI AMBARCAȚIUNI 
DE CERCETARE

La Universitatea Ovidius din Constanța 
(UOC) a avut loc o nouă întâlnire bilaterală 
în cadrul parteneriatului de colaborare cu 
Universitatea de stat Trakya, din Edirne – 
Turcia.

Potrivit rectorului UOC, conf. univ. dr. 
Dan Marcel Iliescu, încetarea restricţiilor 
pandemice a creat contextul prielnic pen-
tru redeschiderea perspectivelor de cola-
borare internaţională în cadrul parteneria-
tului derulat, iar întâlnirea cu reprezentanţii 
comunităţii academice turce a reprezentat 
un bun prilej pentru evaluarea etapelor 
parcurse pentru realizarea obiectivelor 
propuse.

Din delegația turcă au făcut parte rec-
torul Universității de stat Trakya, prof. univ. 
dr. Erhan Tabakoğlu, prorectorul prof. univ. 
dr. Murat Türkyilmaz și consilierul recto-
rului pe probleme de comunicare și relații 
internaționale, Kivac Ada.

La întâlnire s-a analizat propunerea 
de colaborare pentru realizarea unei plat-
forme online comune care să reunească 
oferta universității de transfer tehnologic 
și de cunoaștere cu cererea din mediul de 
afaceri.

„În contextul interesului existent la nivel 
european față de realizarea de programe 
de cercetare care încurajează cooperarea 
în regiunea Mării Negre, vrem să demarăm 
în săptămânile următoare discuții pentru de 
proiecte în această zonă. Astfel, ne dorim 
să construim o ambarcațiune de cercetare, 
de mici dimensiuni, care să poată ieși săp-
tămânal în largul mării pentru a colecta date 
de mediu, oferind mai multă flexibilitate și 
eficiență, cu un buget mai mic. Cea de-a 
doua propunere vizează construirea unei 
drone subacvatice care să poate fotografia 
și colecta informații despre calitatea apei, 
un proiect la care lucrează deja cadre di-

dactice ale Facultății de Științe ale Naturii 
și Științe Agricole”, a precizat prorectorul 
pentru cercetare și inovare, prof. univ. dr. 
Mihai Gîrțu.

De asemenea, cele două delegaţii au 
avut o nouă rundă de discuții în vederea 
stabilirii unui program de întâlniri, în care 
să fie analizate aspectele tehnice legate de 
proiectarea și constituirea, în parteneriat cu 
Universitatea de stat Trakya, din Edirne – 
Turcia, a viitorului program internațional de 
Limba și literatura română - Limba și litera-
tura turcă, cu dublă licențiere.

La întâlnire au participat şi: consulul 
general al Republicii Turcia la Constanța, 
Emre Yurdakul, directorul Centrului Cultural 
Turc „Yunus Emre” din Constanța, Tuna 
Balkan, prorectorul pentru relații internațio-
nale, studenți străini și rezidenți, prof. univ. 
dr. Liliana Ana Tuță, prorectorul pentru cer-
cetare și inovare, prof. univ. dr. Mihai Gîrțu, 
președintele Senatului UOC, prof. univ. dr. 
Diane Vancea și directorul Laboratorului 
româno-turc de cercetări matematice 
„Grigore Moisil” al UOC, conf. univ. dr. 
Denis Ibadula.

Consilierii judeţeni s-au reunit în şedinţă 
ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 24 de 
proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a 
ședinței. Au fost prezenți un număr de 33 de 
consilieri județeni. Printre cele mai importante 
proiecte de hotărâre: aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 
2022, pentru Regia Autonomă Județeană de 
Drumuri și Poduri Constanța. Pentru anul curent, 
bugetul total estimat al regiei se ridică la suma 
de 94.805.950 de lei, iar pentru investiții au fost 
alocați 37.943.490 lei. Totodată, astăzi a fost 
aprobată și lista de investiții unde se regăsesc, 
pe lângă lucrările destinate drumurilor județene 
și achiziționarea de utilaje și echipamente cu o 
valoare alocată de 11.788.250 lei.  De asemenea, 
a fost adoptat și proiectul de hotărâre care vizează 
aprobarea tarifelor, prețurilor și coeficienților ce 
vor fi aplicați în anul 2022 de către regie. Acestea 
urmează a fi modificate prin majorare față de anul 
precedent, cu coeficienți ce variază în funcție de 
natura lucrărilor. 

Un alt proiect aflat pe ordinea de zi a fost cel 
cu privire la efectuarea demersurilor necesare 
transmiterii unui imobil din domeniul public al UAT 
Ovidiu, în domeniul public al judeţului Constanţa, 
în vederea punerii la dispoziţia proiectului 
“Sistem de management integrat al deşeurilor în 
judeţul Constanţa”. Acest demers vine în sprijinul 
implementării acestui proiect de interes judeţean 
şi s-a impus ca urmare a necesităţii realizării 
drumului de acces la Staţia de sortare, tratare 
mecano-biologică din localitatea Ovidiu. Proiectul 
a întrunit un număr de 33 voturi pentru.

De asemenea și proiectul privind aprobarea 
transmiterii unei solicitări Consiliului Local al 
Comunei Băneasa pentru efectuarea demersurilor 

necesare privind trecerea unui bun imobil, 
proprietate publică a Comunei Băneasa, din 
domeniul public al U.A.T. Comuna Băneasa în 
domeniul public al U.A.T. Județul Constanța a 
fost dezbătut și aprobat. Preluarea în proprietate 
publică a Județului Constanța a imobilului sus-
menționat se face în scopul înființării unui Centru 
de acordare a serviciilor necesare prevenirii și 
tratării dependențelor (dezintoxicare), în județul 
Constanța neexistând o astfel de instituție dedicată 
acestor obiective. Totodată, se urmărește și 
redarea funcționalității Centrului de Sănătate 
Multifuncțional Băneasa cu specialitățile incluse, 
aflat în structura Spitalului Clinic de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei” Constanța.

Consilierii judeţeni au dezbătut şi aprobat 
proiectul privind închirierea unui imobil necesar 
funcţionării şi desfăşurării activităţii Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Constanţa, 
precum şi aprobarea documentaţiei privind 
procedura de atribuire a contractului de închieriere 
a imobilului. În urma unei expertize tehnice realizate 
în luna decembrie a anului trecut, s-a constatat că 
imobilul în care îşi desfăşoară în prezent activitatea 
această instituţie, nu corespunde necesităţilor şi 
cerinţelor tehnice necesare. Ca urmare a acestei 
expertize, s-a luat decizia închirierii unui spaţiu 
adecvat cerinţelor, fiind necesară aprobarea prin 
hotărâre de consiliu a documentaţiei aferente. 
Acest proiect de hotărâre a întrunit un număr de 
32 voturi pentru.

Proiectul privind completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Constanța nr.246/11.11.2021, 
s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței. Astfel, în 
subordinea CJC funcționează trei Centre Școlare 
pentru Educație Incluzivă: „Albatros”, „Delfinul” și 
„Maria Montessori”. Două dintre cele trei centre 

școlare au solicitat suplimentarea numărului de 
burse de ajutor social. Majorarea acestui tip de 
burse este determinată de revizuirea cererilor de 
acordare formulate de către părinții/tutorii legali 
instituiții/reprezentanți legali ai elevilor minori, 
ca urmare a modificărilor legislative intervenite 
începând cu semestrul II al anului școlar 2021-
2022. Numărul total al burselor școlare este de 
554, defalcate astfel: 536 burse sociale, 4 burse 
de merit, 14 burse de studiu. De asemenea, în 
urma adoptării proiectului de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
în Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar 
pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori” 
Constanţa, consilierul județean Stelică Caprinciu 
a fost numit cu un număr de 22 de voturi pentru.

Un alt punct dezbătut a fost cel privind 
închirierea prin licitație publică a spațiului 
comercial în suprafață utilă de 39,60 mp, situat 
în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență 
„Sf. Apostol Andrei” Constanța - intrare vizitatori. 
În vederea închirierii este necesar ca autoritatea 
județeană să emită o hotărâre care va cuprinde 
următoarele elemente: datele de identificare și 
valoare de inventar ale bunului care face obiectul 
închirierii, durata închirierii și prețul minim al 
închirierii. Prețul minim de pornire a licitației pentru 
închirierea spațiului comercial este de 8,15 euro/
mp util/lună, potrivit Raportului de Evaluare a 
Proprietății Imobiliare nr. 947/21.12.2020, întocmit 
de evaluatorul S.C. Primoval S.R.L., chiria urmând 
a fi achitată în lei, la cursul B.N.R. din ziua 
emiterii facturii, autoritatea județeană întocmind 
o documentație de atribuire cu respectarea 
prevederilor legale.

● Noi perspective de colaborare între Universitatea Ovidius din Constanța și Universitatea Trakya din Edirne-Turcia
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Programul de reabilitare, mo-
dernizare și dezvoltare al creșelor 
constănțene este o prioritate majoră 
pentru municipalitate, iar domnul vi-
ceprimar a vrut să se asigure de bu-
nul mers al implementării proiectului 
realizat prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală PNDL 2.

„Ne bucurăm că lucrările se apro-
pie de final și că am reușit să creș-
tem numărul de locuri de la 55 la 90 
de locuri în Creșa nr.5. Ne-am dorit 
să venim în sprijinul  constănțenilor 
și am luat decizia să fiu prezent per-
manent în teren pentru a mă asigura 
de bunul mers al lucrurilor.Constanța 
are mare nevoie de creșe, copiii au 
nevoie de îngrijire de calitate și de 
cele mai bune condiții. Din cauza 
pandemiei, numărul de locuri în cre-
șele din municipiul Constanța s-a în-
jumătățit, astfel că orice deschidere 
a unei unități de învățământ timpurie 
este așteptată atât de părinți, bunici, 
pitici cât și de autoritățile locale.” a 
precizat domnul viceprimar Ionuț 
Rusu.

La întâlnire au fost prezenți re-
prezentanți ai Direcției de Dezvoltare 
și Fonduri Europene și cei ai Direcției 
Generale de Asistență Socială 
Constanța.

De asemenea, a participat 
o echipă formată din diriginte-
le de șantier, constructorul și 
proiectantul lucrărilor pentru a 
se asigura că lucrările sunt în 
grafic și îndeplinesc cerințe-
le de calitate. Clădirea a fost 
extinsă cu un nivel, fapt ce a 
dus la mărirea capacității cre-
șei. Lucrările sunt finalizate în 
proporție de 95%, iar recep-

ția acestora se va 
realiza în perioada 
următoare după ob-
ținerea  tuturor  avi-
zelor  de specialitate 
necesare pentru da-
rea în folosință și în 
siguranță a creșei. 
În cadrul proiectului  
s-au montat insta-
lații și echipamente 

        ● ADMINISTRAȚIE

O CREȘĂ CU 90 DE LOCURI
                                                      ESTE APROAPE GATA

● OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ 2022-2023
COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ „REGINA MARIA” 

necesare autorizației de funcționare 
ISU.

A fost amenajat locul de joacă 
din curtea generoasă a instituției și 
au fost montate aparate de joacă 
specifice vârstei piticilor.

Urmează și partea peisagistică 
cu spațiu verde și gazon,astfel încât 
cei mici să poată desfășura diverse 
activități în aer liber, plimbări, jocuri 
și întreceri sportive.
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● PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII
PROCESAREA, O CALE

SIGURĂ CĂTRE BENEFICII

Universitatea Maritimă din Constanța par-
teneră în proiectul ENDORSEME: Enabling 
Seafarers to Mutual Endorsement

Proiectul ENDORSEME, a fost lansat oficial 
în decembrie 2021 și cu o durată de 24 de luni, 
proiectul va facilita recunoașterea certificărilor 
navigatorilor, inclusiv a nebrevetaților, în toată 
Europa  și în întreaga lume. Modelul integrat pe 
care îl va utiliza proiectul ENDORSEME va reuni 
toate calificările maritime, cum ar fi certificarea 
de competență, certificatele STCW auxiliare și 
va încerca să faciliteze ca fiecare certificat să 
fie acceptat de țările europene la început și mai 
târziu la scară globală într-o manieră reactivă.

Proiectul ENDORSEME își propune să: 
• identifice problemele asociate cu recunoaș-

terea/aprobarea certificatelor într-o analiză a 
nevoilor bazată pe chestionare și informații re-
zultate din investigarea zonelor de interes, 

• dezvolte o platformă și un instrument online 
complementar pentru navigatori, companii de 
transport maritim, instituții MET pentru a identifi-
ca dacă certificatele navigatorilor sunt accepta-
te/avizate de la o țară la alta.

Platforma ENDORSEME va face referințe 
încrucișate la certificatele disponibile pentru 
profesia de navigator pentru a oferi un sistem 
de calitate superioară, care este potrivit fiecărui 
stat membru în parte. De asemenea, va permite 
programelor MET să fie actualizate cu modifică-
rile aduse cerințelor la nivel local și internațional, 
cu perturbări minime înalte domenii de bază ale 
programului. Sistemul de asigurare a calității 
platformei ENDORSEME va permite ca bunele 

Planul Național de Redresare și 
Reziliență a venit cu un val de provocări 
pentru producătorii agricoli, a venit cu po-
litici agricole care au pus la dispoziția fer-
mierilor oportunități și scheme de sprijin, a 
venit cu priorități care nu fac altceva decât 
să îi stimuleze pe legumicultori să se asoci-
eze și să cucerească noi piețe de desface-
re și să vină în întâmpinarea cumpărătorilor 
cu produse românești, cu gust și aroma de 
odinioară, cu legume timpurii care amin-
tesc de produsele din grădina bunicilor. Din 
păcate, în unele privințe, îndeosebi în le-
gumicultură, politicile agricole și strategiile 
nu sunt, potrivit specialiștilor, puse la punct. 

Cercetătorii sunt așteptați să vină cu 
soluții, dar și cu măsuri care să promoveze 
tehnologiile performante. Managerul stațiu-
nii de Cercetare de la Buzău, un specialist 
cu o vastă experiență, cercetător recunos-
cut și apreciat, Costel Vânătoru, nu ezită 
să tragă un semnal de alarmă și spune că, 
mai nou, legumicultorii au nevoie de o nouă 
strategie când vine vorba de spații prote-
jate și de semințele autohtone, ce trebuie 
puse în brazdă. Au apărut tehnologii noi 
și ele trebuie cunoscute de către cei care 
cultivă grădinile. 

Este nevoie, precizează domnul Costel 
Vânătoru, de o bancă de resurse genetice. 
Amprenta genetică, avertizează managerul 
stațiunii de cercetare, este dată de auten-
ticitatea soiurilor. Numai așa va exista o 

producție de calitate. Recomandările cer-
cetătorilor de la Stațiunea de Cercetare de 
la Buzău sunt adunate între o carte de spe-
cialitate, o carte de căpătâi pentru fermierii 
care promovea-
ză, printre alte-
le, și strategiile 
de dezvoltare 
locală. 

Pe lângă 
programele ce 
vizează roșii-
le și usturoiul, 
programe care 
au stârnit un 
interes major în 
rândul cultivato-
rilor de legume, 
ministerul agri-
culturii, atent și 
receptiv la solicitările fermierilor, susține, 
mai nou, programe care stimulează pe cul-
tivatorii de cartofi și de struguri de masă. 

 UNIVERSITATEA MARITIMĂ CONSTANȚA
PARTENERĂ ÎN PROIECTUL ENDORSEME

Mai mult decât până acum, ministrul 
agriculturii Adrian Chesnoiu îi îndeamnă 
pe tinerii fermieri să se asocieze și să scrie 
proiecte pentru a beneficia de finanțări eu-

ropene, îi încurajează pe toți legumicultorii 
să se asocieze și să construiască spații de 
depozitare, să se asocieze și să facă inves-

tiții în procesare, o cale sigură și 
un drum scurt către beneficii. Și 
beneficiile pot apărea, în ciuda 
schimbărilor climatice. O veste de 
ultimă oră vine în sprijinul fermi-
erilor care caută forță de muncă: 
un program de ultimă oră, inițiat 
de Guvern, stimulează forța de 
muncă din agricultură: Salariul 

minim în acest sector va fi de 3000 de lei!

Adrian CRĂCIUN

practici să fie văzute și transferate către alte 
state membre și va viza menținerea unei calități 
ridicate a educației, formării și evaluării.

Parteneriatul proiectului ENDORSEME este 
compus din șase centre majore de educație și 
formare, companii private, universități din mai 
multe țări UE, susținute de autoritățile lor de 
brevetare, acreditare și/sau certificare:

• Nikola Y. Vaptsarov Naval Academy din 
Varna (Bulgaria); 

• Maritime Innovators (Turkey); 
• Munster Technological University - Cork 

(Ireland);
• Spinaker (Slovenia);
• Universitatea Maritimă din Constanța 

(Romania); 
• Universitat Politècnica de Catalunya - UPC 

(Spain).

Întâlnirea de lansare a Proiectului 
ENDORSEME a avut loc la Varna, sub găz-
duirea Academiei Nikola Yonkov Vaptsarov. 
Partenerii au discutat despre realizarea pro-
iectului - obiective, rezultate intelectuale, eve-
nimente ale proiectului, activități ale proiectului, 
rolurile partenerilor, platforma de implementare 
a proiectului (structură, plan de lucru, calendar, 
repartizarea sarcinilor). Ei s-au concentrat, 

de asemenea, pe specificațiile sarcinilor pentru 
parteneri cu privire la rezultatul intelectual (01): 
HARTA COMPETENȚELOR ENDORSEME. 
Partenerii au vizitat facilitățile de la NVNA în a 
doua zi a întâlnirii și au distribuit sarcinile până la 
următoarea întâlnire a partenerilor.

Conf. univ. dr. Corina Varsami
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2480 DE 
PERSOANE

AU FOST 
LEGITIMATE

SE PLANTEAZĂ ARBUȘTI ORNAMENTALI
ȘI TRANDAFIRI ÎN CONSTANȚA

70 DE NOI LOCURI DE PARCARE ÎN 
CARTIERELE  MUNICIPIULUI

Spațiile dintre blocuri sunt re-
organizate constant pentru a fi 
create condiții civilizate pentru 
parcarea autovehiculelor. În ul-
timele luni, au fost amenajate 
70 de noi locuri de parcare în 
mai multe zone din oraș.

Echipele Confort Urban au 
finalizat lucrările de asfalta-
re a parcării situate pe strada 
Prelungirea Liliacului din carti-
erul Km 4-5. Suprafața carosa-
bilă a fost extinsă pentru ca lo-
cuitorii din zonă să beneficieze 
de spații corespunzătoare pen-
tru a-și parca autoturismele.

Noi locuri de parcare sunt 
disponibile pentru riverani 
în cartierul Km 5, pe strada 
Mugurului, la intersecția cu 
strada Theodor D. Speranția. 
Terenul eliberat de garaje a 
fost reamenajat prin lucrări de 
refacere a suprafețelor și asfal-
tare. Ulterior, au fost aplicate 
marcajele rutiere.

Se plan-
tează arbuști 
ornamen ta l i 
și trandafiri în 
Constanța.

Zilele aces-
tea, echipe-
le Serviciului 
Spații Verzi 
împreună cu 
firmele pre-
statoare au 
plantat arbuști ornamentali pe 
taluzul dinspre plaja Modern și 
trandafiri pe faleza Cazinoului din 
Constanța și în parcul Arheologic.

Acțiunea de plantare va conti-
nua și în perioada următoare în 
mai multe zone ale orașului.

În paralel, se toaletează și se 
execută tăieri de corecție, inter-
venții atât de necesare pentru 
eliminarea ramurilor uscate, bă-

Lucrări similare au avut loc și 
pe bulevardul I.C. Brătianu, în 
zona blocului SR8A. Spațiul ur-
ban a fost optimizat, noi locuri 
de parcare au fost construite în 
locul garajelor demolate.

Pe aleea Nalbei, continuă 
procesul de regenerare urbană 
a zonei. O parcare destinată 
riveranilor a fost amenajată în 
dreptul blocului L111, pe tere-
nul eliberat de construcțiile cu 
caracter provizoriu.

Pentru rezervarea unui loc 
de parcare, este disponibilă 
platforma online https://parcari.
primaria-constanta.ro. Actele 
necesare pentru rezervarea 
unui loc de parcare sunt dispo-
nibile pe site-ul Primăriei muni-
cipiului Constanța, secțiunea 
De interes public/Formulare 
tip: http://primaria-constanta.
ro/primarie/relatii-cu-publicul/
acte-necesare-pentru-diferi-
te-tipuri-de-solicitari.

Locuitorii din cartierul Henri Coandă, 
verificați de Poliția Locală

În urmă cu câteva zile, polițiștii locali 
din cadrul Direcției Generale Poliția 
Locală Constanța au desfășurat săptă-
mâna trecută o acțiune tematică în car-
tierul de locuințe sociale Henri Coandă. 
Scopul acțiunii a fost verificarea res-
pectării evidenței locative în spațiile 
care aparțin de RAEDPP Constanța 
și a normelor de conviețuire socială, a 
ordinii și liniștii publice și a curățeniei. 
Polițiștii locali au legitimat 2480 de per-
soane, din care 3 au fost conduse la 
sediul instituției pentru a fi identificate. 
Au fost aplicate 57 de sancțiuni contra-
venționale în valoare de 6.425 lei. Cele 
mai multe abateri au vizat neînscrierea 
în cartea de imobil la noua locuință în 
termenul legal. De asemenea, au fost 
aplicate amenzi contravenționale pen-
tru fumat în spațiu public închis, profe-
rare de injurii, tulburare ordine publică, 
refuz de legitimare, expirare termen de 
valabilitate act de identitate, aruncare 
de hârtii, ambalaje, resturi de țigări pe 
domeniul public. 

Totodată, polițiștii locali au constatat 
o infracțiune de consum de substanțe 
susceptibile a avea efect psihoactiv/
psihotrop.

Cazul a fost predat instituției abilitate 
în vederea continuării cercetării și dis-
punerea măsurilor legale ce se impun.

trâne sau atacate de carii, redu-
când astfel riscul de accidente.

Pentru că niciun peisaj verde 
nu își păstrează prospețimea și 
frumusețea dacă nu este îngrijit 
în permanență, echipele strâng 
gunoaiele, cosesc spațiul verde, 
greblează frunzele și crengile us-
cate, curăță gardul viu, transpor-
tă resturile vegetale sau mătură 
aleile din parcuri.

Toate aceste operațiuni sunt 
executate atât de echipele 
Direcției Generale Gestionare 
Servicii Publice din cadrul 
Primăriei Constanța, ale firmelor 
prestatoare, ale operatorului de 
salubrizare cât și de persoanele 
care beneficiază de venitul mi-
nim garantat.
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   FLORINA CRISTACHE, directorul executiv 
   al Direcției Județene pentru Tineret și Sport 

„PROIECTELE VOR FACE DIFERENȚA”

Florina Cristache, directorul exe-
cutiv al Direcției Județene pentru 
Tineret și Sport Constanța, promo-
vează dialogul cu reprezentanții 
ONG-urilor, e vorba de un „dialog 
activ privind parteneriatele care 
au un impact major în comunita-
te.” Florina Cristache adaugă: „ne 
dorim să sprijinim aceste proiecte, 
vrem să existe o colaborare și o 
susținere reciprocă a evenimente-
lor care se adresează tinerilor.” 

În urmă cu câteva zile, în cadrul 
unui dialog, cu multe propuneri, 
reprezentanții direcției amintite au 
schițat un program de acțiune care 
îi invită pe tineri să se implice în 
organizarea și desfășurarea unor 
concursuri și competiții, îndeosebi 
în zona rurală, o zonă vitregită de 
evenimente în ultima vreme din ca-
uza pandemiei. 

Întâlnirea despre care scriem a 
fost un bun schimb de experien-
ță unde tinerii au aflat că Direcția 
Județeană pentru Tineret și Sport 
are în pregătire câteva proiecte 
adresate tinerilor, patru dintre ele, 
a subliniat Florina Cristache, vor fi 
lansate în toamnă. 

În cadrul dezbaterilor a fost făcu-
tă o propunere primită cu aplauze 
de către participanți: la începutul 
verii, Direcția Județeană pentru 
Tineret și Sport va organiza o tabă-
ră de câteva zile. Va fi o bună oca-
zie pentru a discuta un calendar cu 

evenimente. O mini tabără este și 
un bun prilej pentru a încheia un 
set de parteneriate care să îi adu-
ne pe tineri în jurul unor proiecte 
viabile.

Participanții la dialog au făcut 
propuneri, unii au solicitat sprijin 
pentru organizarea unor eveni-
mente în săli adecvate, alții nu au 
ezitat să solicite ajutor pentru a 
ajunge mai ușor la accesarea unor 
finanțări nerambursabile, finanțări 
care să îi ajute pe organizatorii 
evenimentelor să acorde premii și 

să achiziționeze materialele nece-
sare unor concursuri. 

Florina Cristache a propus ca 
asemenea întâlniri să aibă loc în 
fiecare lună, fiind convinsă că ac-
țiunile și proiectele pe care le vor 
iniția împreună vor face diferen-
ța! „Îi asigur pe tineri că Direcția 
Județeană pentru Tineret și Sport 
va fi un liant care îi va stimula pe 
tineri să fie protagoniștii unor pro-
iecte cu impact și cu beneficii pen-
tru ei.” 

Iulian TALIANU

dotate cu 
modul de 
detecție a 
gradului de 
poluare” a 
declarat vi-
ceprimarul 
municipiului 
Constanța, 
Ionuț Rusu.

P a r c o -
metrele vor 
putea să 
funcționeze 
i n d e p e n -

dent, astfel încât, în situația apariției unei defec-
țiuni la o modalitate de plată, celelalte modalități 
vor putea să funcționeze în parametri normali, 
fără a bloca sistemul.

Configurarea modalității de plată a parcome-
trelor va fi după numărul de înmatriculare. Setă-

● În Constanța și Mamaia
SOLUȚII MODERNE PENTRU

PLATA PARCĂRII
45 de automate electronice de plată a par-

cării au fost montate în municipiul Constanța, 
în urmă cu câteva zile. Parcometrele reprezintă 
alternativa la plata parcării prin SMS, aplicația 
„Constanța Parking”, online cu card bancar sau 
prin tichete răzuibile.  

Au fost puse în funcțiune 33 de automate 
electronice în Zonele 0, 1 și 2 din municipiul 
Constanța; alte 12 parcometre au fost puse în 
funcțiune în  Stațiunea Mamaia. 

„Este pentru prima dată în istoria orașului 
când implementăm soluții moderne de gestiona-
re a modalităților de plată a parcării. Avantajele 
pentru constănțeni sunt evidente. Echipamente-
le permit plata parcării în mod direct, astfel se 
elimină posibilitatea de fraudare a încasărilor. 
Sunt acceptate mai multe modalități de plată: 
bancnote, monede și card bancar contactless 
iar automatele electronice de plată a parcării 
sunt independente energetic, fiind alimentate 
cu energie solară. Cinci dintre acestea sunt 

rile cu privire la limbile disponibile vor fi: română, 
engleză, franceză și germană.

„Plata parcării în municipiul Constanța este re-
glementată conform HCL nr. 123/2021. Conform 
acestei hotărâri, primele 30 de minute sunt gra-
tuite. Următoarele 30 de minute din prima oră de 
parcare se tarifează la jumătate din prețul zonei. 
După utilizarea oricărui tarif evidențiat, plata se va 
efectua doar la tariful întreg.

Tarifele implementate la parcometre sunt urmă-
toarele :

Zona 0 – tarifare non-stop, 4 lei/h, prima oră 
2 lei (conține primele 30 de minute gratuite con-
form HCL nr. 123/2021), 2 ore - 6 lei, 3 ore -10 lei; 
Zona 1 – tarifare non-stop, 3 lei/h, prima oră 1,5 
lei (conține primele 30 de minute gratuite conform 
HCL nr. 123/2021), 2 ore - 4,5 lei, 3 ore - 7,5 lei; 
Zona 2 – tarifare non-stop, 1 leu/h, prima oră 0.5 
lei (conține primele 30 de minute gratuite conform 
HCL nr. 123/2021), 2 ore - 1,5 lei, 3 ore - 2,5 lei / 1 
zi (24 ore) - 20 lei / 7 zile - 100 lei.


