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Primăria Mihail Kogălniceanu 
este beneficiara primului contract 

de finanțare semnat în România în cadrul 
Programului Național de Redresare și Reziliență

 ● EVENIMENT ÎN CONSTANȚA

AMBASADOR AL ROMÂNIEI SUSTENABILE: BRICUL MIRCEA 

Primul contract de finanțare 
din țară, prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență, a fost 
semnat de Ancuța Belu, primarul  
comunei Mihail Kogălniceanu.
Contractul de finanțare vizea-
ză renovarea corpurilor de 
clădire din cadrul Liceului Te-
oretic Mihail Kogălniceanu. 
Valoarea proiectului este de 
15.478.862,07 lei. A fost cea 
de-a 19-a cerere de finanțare 
depusă la nivelul țării, odată cu 
deschiderea apelului.

Primăria Mihail Kogălniceanu 
a depus cererea pe Componen-
ta C5 – Valul Renovării,  în data 
de 1 aprilie 2022.

În prezența primului-minis-
tru al României, Nicolae Ionel 
Ciucă și a ministrului Dezvol-

Bricul Mircea a fost de-
semnat Ambasadorul Ro-
mânei Sustenabile. Eveni-
mentul a avut loc, în urmă cu 
câteva zile, în Portul Militar 
Constanța.

La eveniment au fost pre-
zenți Vasile Dâncu, Ministrul 
Apărării Naționale, Mihai 
Lupu, președintele Consi-
liului Județean Constanța, 
Ana Maria Vătămanu, pre-
ședintele Asociației de Dez-
voltare Durabilă a județului 
Constanța și reprezentanți 
ai Guvernului României.

Asociația de Dezvoltare Dura-
bilă a Județului Constanța, aso-
ciație care a inițiat, în ultimele 
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tării Lucrărilor Publice și Admi-
nistrației, Cseke Attila, au fost 
semnate primele contracte de 
finanțare prin PNRR.

,,Primul contract prin PNRR. 
Mulțumesc tuturor pentru efor-

turile depuse și pentru faptul că 
am conștientizat cu toții că regu-
la principală este depunerea co-
rectă și rapidă a proiectelor”, a 
transmis Ancuța Belu, primarul 
comunei Mihail Kogălniceanu.

continuarea în pg.8

luni, câteva proiecte viabile ce vi-
zează dezvoltarea localităților de 
la malul mării, începând cu rețea-
ua de distribuție a gazelor natu-

rale sau infrastructura de 
drumuri, are în pregătire 
alte câteva proiecte; o 
prioritate: construirea de 
adăposturi pescărești, 
investiții care vor sprijini 
dezvoltarea turismului în 
zonă. Și de această dată 
asociația amintită a avut 
inspirația să propună ca 
Nava Școală Bricul Mir-
cea să devină „Ambasa-
dor al României sustena-
bile, ca o completare a 
vocației de diplomație pe 
care o are acum. Eveni-

mentul găzduit de Portul Militar 
în ultima zi a lunii mai, într-o zi 



A venit vremea caldă și locurile de 
joacă pentru copii sunt tot mai căutate. 
În comuna Lumina, pe strada Decebal, 
primăria a pus la dispoziția copiilor, la 
sfârșitul anului trecut, un spațiu verde 
și o zonă de recreere (loc de joacă), 
„investiție care este frecventată acum, 
când vara e o ispită pentru cei mici”, 
spune Adriana Grigore, reprezentanta 
primăriei. Aici s-au montat, adaugă 

ea, echipamente de joacă: leagăne de 
lemn, un tobogan, un trenuleț, aparate 
de fitness; spațiile de joacă beneficia-
ză de un sistem de iluminat, dar și de 
o cișmea racordată la rețeaua de apă 
stradală. În această zonă aflăm de la 
Dumitru Chiru, primarul comunei, s-au 
montat douăsprezece bănci asemănă-
toare celor din parcuri, dar și coșuri de 
gunoi. Mai mult, constructorul a fost 

Vine vara cu spectacole și la Centrul 
pentru Tineret din Tuzla se fac pro-
puneri pentru ȘCOALA DE VARĂ, un 
eveniment care a ajuns la cea de-a pa-
tra ediție. Se fac propuneri pentru un 
calendar cu spectacole și cu dezbateri, 
cu seri distractive și cu proiecte care 
să-i atragă pe tineri. 

Primăria și Consiliul Local Tuzla au 
inițiat un proiect de înfrumusețare a 
localității, îndeosebi a zonei centrale, 

● Universitatea Ovidius din Constanța a 
participat la o întâlnire în cadrul proiectului 
european „Violența simbolică în termeni de 
gen”

Universitatea Ovidius din Constanța 
(UOC) a participat, la activitățile unui eve-
niment de învățare, predare și formare 
(Learning, Teaching, Training - LTT), desfă-
șurat la Embaixada da Juventude - Aguiar 
de Sousa (Baltar, Porto), Portugalia, în 
cadrul proiectului Symbolic Violence in 
Terms of Gender, cod 2020-3-TR01-
KA205-096725, informează conf. univ. dr. 
Denis Ibadula, managerul proiectului din 
partea UOC.

Potrivit sursei citate, din delegaţie au 
făcut parte dr. Ionela-Alina Lascu, ec. 
drd. Răzvan-Ionuț Drugă și Ghionul-Edna 
Memedula, care au susținut o serie de pre-
zentări cu privire la modul de manifestare a 
violenței simbolice în România și au oferit 
sugestii despre mijloacele prin care acest 
fenomen poate fi prevenit.  

„În cadrul activității de tip LTT, la care au 
participat reprezentanți ai tuturor organiza-
țiilor implicate în implementarea proiectu-
lui, a fost stabilită realizarea unei serii de 
materiale video, care vor fi finalizate până 
la sfârșitul lunii iulie 2022. Prin intermediul 
acestora, vom promova combaterea vio-
lenței simbolice în termeni de gen, în dife-
rite domenii, precum: statul, familia, insti-
tuțiile de învățământ, mass-media, religia, 
literatura, arta etc.”, a precizat conf. univ. 
dr. Denis Ibadula.

Proiectul Symbolic Violence in Terms of 
Gender, cod 2020-3-TR01-KA205-096725, 
cu o valoare totală de 100.255 de euro, fi-
nanțat din fondurile Programului Erasmus 
Plus, este implementat în perioada 1 fe-
bruarie 2021 - 31 iulie 2022, în cadrul unui 
consorțiu format din șase instituții, al cărui 
lider este Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
Mezunları Birliği Vakfı – MEBIVA (Turcia). 
Organizațiile partenere sunt: Universitatea 
Ovidius din Constanța (România), 
Embaixada da Juventude (Portugalia), 
Psychology Society (Turcia), Sogutonu 
Zeka Ve Sosyal Gelisim Derbegi (Turcia) 
și Fark Grup Eğitim Danışmanlık Turizm 
Araştırma Organizasyon ve Yayıncılık 
Ticaret Limited Şirketi (Turcia). Obiectivul 
proiectului îl reprezintă sensibilizarea tineri-
lor asupra egalității de gen, prin expunerea 
responsabilităților și oportunităților pe care 
le au cele două categorii, familiarizând, în 
acest sens, cetățenii țărilor participante cu 
drepturile omului. 
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  ●  TUZLA
PREGĂTIRI PENTRU INAUGURAREA 
CREȘEI CU PROGRAM PRELUNGIT

  ●  LUMINA
ZONĂ DE RECREERE ȘI

LOC DE JOACĂ PENTRU COPII

UN PROIECT DESPRE
OPORTUNITĂȚI ȘI

RESPONSABILITĂȚI

supravegheat de către dirigintele de 
șantier să respecte proiectul și să plan-
teze flori și să semene gazon și arbuști 
ornamentali.” 

Mai nou, Dumitru Chiru, primarul 
comunei, un gospodar neobosit, a in-
țiat câteva proiecte care, să spunem 
așa, s-au confundat cu agenda comu-
nității, încă un semn clar că dialogul 
consilierilor locali cu cetățenii a fost, 

de fiecare dată, unul util și eficient. Pe 
agenda primăriei se află (în această 
perioadă) un set de măsuri ce vizea-
ză înfrumusețarea localității, îndeosebi 
zona din preajma șoselei care duce 
spre Năvodari, o zonă circulată intens 
de turiștii care aleg să ajungă în mare 
grabă pe plaja din Mamaia Nord, în se-
zonul estival. 

Ionela BARBU

acolo unde a fost amenajată o pia-
ță cu spații adecvate, o piață unde 
localnicii și turiștii pot găsi, la prima 
oră, produse proaspete, de la le-
gume timpurii până la lapte, brân-
ză și smântână. La Centrul pentru 
Tineret, un loc de întâlnire pentru 
adolescenții din Tuzla, se vor face 
reabilitări și lucrări de modernizare. 
Terasa de aici va fi acoperită, spu-
ne Taner Reșit, primarul comunei. 

Alături, pe un spațiu care este cumva 
pregătit, se vor amenaja câteva căsuțe, 
pe care producătorii din comună să le 
folosească în preajma unor evenimente: 
spectacole în aer liber, spre exemplu. Tot 
în această vară, la Școala Gimnazială 
din Tuzla, precizează primarul, „se vor 
face reabilitări, vom începe de la par-
chet”. La Tuzla alte câteva proiecte au 
fost pregătite pentru a fi depuse. Până 
atunci localnicii, fapt îmbucurător, vor fi 
invitați la inaugurarea Creșei cu program 
prelungit, investiție a cărei panglică va fi 
tăiată în curând. E vorba de un proiect 
abia finalizat, un proiect mult așteptat de 
localnici. 

Adrian CRĂCIUN
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ELEVII ȘI STUDENȚII
S-AU ÎNTÂLNIT

CU AGENȚII ECONOMICI
ÎNCĂ UN PAS PENTRU CONSTRUIREA

UNUI SPITAL REGIONAL

   CONSTANȚA VA AVEA 
                                  UN NOU CARTIER!

● Un cartier nou în Constanța. Un 
cartier proiectat de la zero la standarde 
optime de calitatea a vieții!

Municipiul Constanța elaborează o 
nouă documentație de urbanism în 
zona DN3c pe o suprafață de aproape 
300 ha, de-o latură și alta a drumului 
alternativ care leagă orașul nostru de 
Ovidiu, la Nord de Bd. Aurel Vlaicu 
(după sensul giratoriu de la Jumbo), 
între Calea Ferată și o serie de parce-
le care fac parte teritoriul extravilan al 
UAT Constanța.

Universitatea Ovidius din Constanţa a găzduit 
Săptămâna promovării profesiei şi carierei la Facultatea 
de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și 
Maritimă (FIMIM) din cadrul Universității Ovidius din 
Constanța (UOC) a organizat, în perioada 11 - 15 aprilie 
a. c, evenimentul „Digital ING - Săptămâna promovării 
& carierei FIMIM”, informează conf. univ. dr. ing. Lucia-
Violeta Melnic, decanul facultății.

Potrivit sursei citate, evenimentul, aflat la prima ediție, 
s-a desfășurat în format fizic, în laboratoarele şi aula 
FIMIM, și a cuprins atât acţiuni ce au avut drept obiectiv 
interacţiunea elevilor și studenţilor cu cadrele didactice, 
cât şi activități ce au presupus întâlniri ale elevilor și stu-
denţilor cu reprezentanții companiilor de profil din mediul 
economic.

La manifestare au participat peste 300 de studenţi și 
masteranzi de la toate programele de studii ale facultă-
ţii și mai mult de 90 de elevi din şase licee constănţene: 
Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca”, Liceul Tehnologic 
„C.A. Rosetti” Constanța, Liceul de Marină Constanţa, 
Liceul Energetic Constanța, Liceul Tehnologic „Dimitrie 
Leonida” Constanța, Liceul Tehnologic de Electrotehnică 
și Telecomunicații Constanța.

Evenimentul a inclus o serie de experimente în labo-
ratoarele FIMIM: Poziționarea semifabricatelor pe mașini 
cu comandă numerică, Fizica distractivă, Proiectarea 
reperelor/scanare 3D și imprimarea 3D, Mathcad -  de 
la funcții la grafice și soluții, Electronică digitală, Roboți 
industriali, Sisteme programabile, Modelarea și simularea 
prelucrărilor pe mașini cu comandă numerică, Actualitate 
şi finalitate in GDDT, Comunicația MODBUS.

De asemenea, la întâlnirile cu elevii şi studenţii au 
participat zece companii constănţene (CHIMPEX SA, 
MARINE & OFFSHORE CONSULTANTS – ROSINAV, 
CEZ, CRUCIAL SYSTEMS & SERVICE, RAJA, WATT 
UNIT, UMEX, SOCEP, VILMACON şi ARGENTA), care 
au organizat acţiuni de prezentare și le-au stimulat inte-
resul tinerilor, prin concursuri cu premii, internship, stagii 
de practică etc., într-o atmosferă deschisă, dinamică şi 
provocatoare. 

„Ne dorim să organizăm acest eveniment de cel 
puţin patru ori pe an, în lunile noiembrie, ianuarie, 
martie, mai, fiecare ediție având un format diferit, în 
funcţie de obiectivul propus, de propunerile angaja-
torilor şi, evident, de noutăţile momentului. Aceste 
acțiuni aduc un plus de vizibilitate binemeritat și 
demonstrează cum putem aborda holistic necesi-
tățile unui trio educaţional ce stă la baza sistemului 
educaţional elev – student - angajator, subliniind  
beneficiile colaborării cu parteneri din mediul eco-
nomic din România sau din oricare dintre țările în 
care politica de cooperare a Uniunii Europene se 
face simțită”, precizează conf. univ. dr. ing. Lucia-Violeta 
Melnic.

Consilierii judeţeni s-au 
reunit în şedinţă ordinară, 
pentru a dezbate şi vota 
cele 19 de proiecte de ho-
tărâre aflate pe ordinea de 
zi. 

Aleșii locali au  aprobat 
o serie de proiecte de ho-
tărâri, care au vizat rectifi-
carea bugetelor de venituri 
și cheltuieli ale instituțiilor 
subordonate Consiliului. 
Aceste rectificări vor fi ope-
rate între capitolele buge-
telor, fără a modifica valoa-
rea totală aprobată inițial. 
Modificările efectuate sunt cauzate de 
creșterea prețurilor energiei.

Un alt punct dezbătut a fost cel 
privind aprobarea protocolului de co-
laborare între Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene și UAT Județul 
Constanța pentru proiectul „Centrul de 
Informare pentru Investiții Europene”. 
Prin adresa Ministerului Investițiilor și 
Proiectelor Europene înregistrată la 
CJC cu nr. 13914/05.04.2022, a fost 
propusă încheierea unui protocol de 
colaborare, pe o perioadă de 1 an, 
între cele două instituții. Protocolul are 
ca obiect cooperarea interinstituționa-
lă, în vederea asigurării funcției de in-
formare și promovare a oportunităților 
de finanțare din fonduri nerambursabi-
le, precum și a impactului Politicii de 
Coeziune în România prin Centrul de 
Informare pentru Investiții Europene.

Tot acum, a fost votat și aprobat pro-
iectul privind aprobarea Protocolului 
de colaborare între Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale, Autoritatea Națio-
nală pentru Protecția Drepturilor Per-

soanelor cu Dizabilități, Banca Mon-
dială, Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Constan-
ța și UAT Județul Constanța, pentru 
proiectul „Modernizarea sistemului de 
evaluare a dizabilității din Romania”. 
Obiectivul general al proiectului este 
cel de a realiza și implementa, printr-o 
abordare în acord prevederile Conven-
ției ONU privind drepturile persoanelor 
cu dizabilități, un set de criterii medi-
co-psiho-sociale în vederea încadrării 
în grad de handicap a persoanelor 
adulte cu dizabilități. Una dintre activi-
tățile principale realizate în cadrul pro-
iectului este de pilotare a pachetului 
de lucru pentru evaluarea complexă a 
persoanelor adulte cu handicap.

Un alt punct important aprobat, tot 
în această ședință, a fost și proiectul 
privind completarea anexei la H.C.J. 
nr.104/21.04.2021 privind aprobarea 
transmiterii solicitării către Guvernul 
României de a efectua demersurile 
necesare transmiterii imobilului (te-
ren+construcții) situat în str. Viilor, nr.1, 

municipiul Constanta, 
județ Constanța, din do-
meniul public al Statului 
Român și administrarea 
Ministerului Sănătății 
prin Direcția de Sănătate 
Publică Județeană Con-
stanța, în domeniul public 
al Județului Constanța, 
în vederea demarării 
demersurilor construirii 
Spitalului Regional de 
Urgență Constanța. Prin 
adresa Ministerului Să-
nătații înregistrată la CJC 
cu nr. 16058/14.04.2022, 

acesta ne informează că a elabo-
rat proiectul de Hotărâre de Guvern, 
însă, pentru aprobarea acesteia, este 
necesară completarea anexei HCJ 
nr. 104/21.04.2021 cu imobilul denu-
mit ”Punct de Operare Aeromedicală 
SMURD și Platformă betonată”. Bunul 
imobil ce urmează a fi preluat face 
parte integrantă din imobilul situat în 
str. Viilor nr. 1. După preluarea imobi-
lului în patrimoniul județului Constan-
ța, CJC va utiliza acest teren în scopul 
realizării unui Spital Regional de Ur-
gență, cu fonduri publice și private în 
condițiile legii, care va fi declarat bun 
de interes județean.

Proiectul de Hotărâre privind modi-
ficarea HCJ nr. 20/20.01.2021, inițiat 
de către grupul consilierilor USR și 
supus aprobării Consiliului Județean 
Constanța, nu a întrunit numărul de 
voturi prevăzut de lege pentru a putea 
fi adoptat.

La ședință au fost prezenți un număr 
de 35 de consilieri județeni, iar aceasta 
a fost ținută în regim de videoconferință.

Scopul acestei documentații este 
crearea unui cadru de dezvoltare pen-
tru un nou cartier, care să fie proiectat 
la norme și standarde optime, introdu-
când în intravilan suprafețe pe care 

orașul se va ex-
tinde într-un mod 
sănătos. PUZ-ul 
are în centrul pre-
ocupărilor crea-
rea unui nou parc 
municipal de mari 
dimensiuni (30-40 
ha), generarea de 
noi spații pentru 
activități econo-
mice, dezvoltarea 
sănătoasă a zo-
nelor rezidențiale, 
asigurând deopo-

trivă acces la instituții și dotări publice, 
cultură, sănătate, învățământ.

 Se au în vedere, de asemenea, ge-
nerarea de spații destinate activităților 
economice de mari dimensiuni, (bi-
rouri, zone logistice, un nou potențial 
campus și platforme de transfer teh-
nologic), vizându-se crearea de noi lo-
curi de muncă și atragerea, pe termen 
mediu și lung a unui grup demografic 
tânăr, inclusiv forță de muncă de înaltă 
specializare.

Pentru a putea pregăti un set de pro-
puneri care să ilustreze cât mai fidel 
viziunea locuitorilor și constănțenilor 
despre cum poate fi dezvoltată zona, 
vă invităm să completați următorul 
chestionar online: https://forms.gle/
aQuiRxDaypUjn1SJ9
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UN EVENIMENT CARE VA AVEA 
LOC ÎN ACEASTĂ VARĂ

 ● Comuna 23 AUGUST
O PIAȚĂ ATRACTIVĂ 

PENTRU TURIȘTI

 ● O PROMISIUNE
 

UN FESTIVAL DE FILM
SUB SEMNUL DIVERSITĂȚII

Viceprimarul municipiului 
Constanța, Ionuț Rusu, s-a 
întâlnit cu regizorul Tudor 
Giurgiu, președintele festiva-
lului TIFF, cu Cristian Hordilă, 
managerul festivalului TIFF 
și cu Erwin Șimșensohn, 
directorul Teatrului de Stat 
Constanța pentru a pune 
bazele unui proiect care va 
fi un eveniment pentru comu-
nitate. 

Ionuț Rusu, viceprima-
rul municipiului Constanța: 
„Pregătim unul dintre 
cele mai importante festivaluri de 
film ce va pune accent pe specificul 
local.

Îmi doresc ca acest Festival să 
devină – și nu într-un timp foarte în-
delungat – motorul unei schimbări 
culturale profunde, al unei renașteri 
culturale a orașului. Îmi doresc foar-
te mult ca acest Festival de Film sa 
devină un loc de întâlnire, un punct 
de neratat pe harta culturală, pen-
tru iubitorii de film din țară și din 

străinătate, dar și pentru industria 
cinematografică românească.

Festivalul de Film va sta sub 
egida unor valori precum calitate, 
diversitate, dezvoltare. Ele pot face 
din Festivalul de Film un motor de 
dezvoltare a orașului și un contribu-
tor la economia locală.” 

Organizarea acestul festival se înscrie 
în măsurile prevăzute în „Strategia culturală 
a municipiului Constanța 2021-2031”, apro-
bată la finele anului trecut.

Universitatea Ovidius din Constanța, 
la un eveniment despre combaterea 
dependenței de internet în cadrul unui 
proiect european.

Universitatea Ovidius din Constanța 
(UOC) a participat, recent, la Paris, Franța, 
la cea de-a doua întâlnire transnaţională 
organizată în cadrul proiectului Intercultural 
Collaboration Bridge to Decipher 
Internet Addiction (INTERBRIDGE), cod 
2020-2-TR01-KA205-095423, finanțat cu 
161.455 EUR prin Programul Erasmus 
Plus, informează conf. univ. dr. Denis 
Ibadula, directorul proiectului din partea 
UOC.

Potrivit sursei citate, delegația 
Universității Ovidius din Constanța a 
prezentat detalii despre modul în care 
este implementat proiectul în cadrul UOC, 
aspectele tehnice legate de managementul 
acestuia, precum şi rezultatele studiilor 
referitoare la tema proiectului, care au fost 
efectuate în rândul studenţilor constănţeni.

„Dependența de internet, evidențiată 
de utilizarea disproporționată și 
necontrolată a dispozitivelor electronice, 
a apărut recent ca o problemă comună 
pentru toate grupele de vârstă. 
Împreună cu participanții din diferite 
țări și medii culturale ne propunem, în 

cadrul acestui proiect, să examinăm 
riscurile dependenței de internet în 
contextul mediului social, al rețelelor 
de interacțiune și să găsim soluții de 
combatere a acesteia”, a precizat conf. 
univ. dr. Denis Ibadula.

De asemenea, la întâlnirea de la Paris a 
fost planificată organizarea unui eveniment 
de învățare, predare și formare, în cadrul 
căruia vor fi identificate modalități de 
integrare a soluțiilor pentru prevenirea 
dependenței de internet în cursurile 

instituțiilor de învățământ superior. 
Evenimentul este programat să aibă loc 
în această vară, în Turcia, la Universitatea 
Mardin Artuklu.

Proiectul Intercultural Collaboration 
Bridge to Decipher Internet Addiction 
(INTERBRIDGE), cod 2020-2-TR01-
KA205-095423, este implementat în 
perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 
2022, în cadrul unui consorțiu format din 
șapte instituții, al cărui lider este Eskişehir 
Umut Mucadele ve Uyum Derneği (Turcia). 

Ceilalţi parteneri instituţionali sunt: 
Universitatea Ovidius din Constanţa 
(România), Ankara Youth Club (Turcia), 
NGO Veikiam.Lt (Lituania), Universitatea 
Mardin Artuklu (Turcia), Solution: 
Solidarité & Inclusion (Franţa) şi Fark 
Grup Eğitim Danışmanlık Turizm Araştırma 
Organizasyon ve Yayıncılık Ticaret Limited 
Şirketi (Turcia). 

Obiectivul proiectului îl reprezintă 
sensibilizarea tinerilor asupra pericolelor 
dependenței de internet şi stabilirea unor 
relații instituționale pe termen lung între 
comunitățile academice şi ONG-uri pentru 
explorarea interactivă a aspectelor acestei 
probleme atât de complexe.

● O piață atractivă pentru turiști și o bază 
sportivă care ar putea găzdui competiții jude-
țene. 

De câțiva ani, piața din comuna 23 August, 
amenajată cu tarabe și cu spații de depozitare 
adecvate, este, în fiecare vară, un punct de 
atracție pentru turiștii care aleg să-și petreacă 
vacanța în stațiunile din sudul litoralului. E, tre-
buie să subliniem acest lucru, o piață de care 
turiștii aveau nevoie, o piață unde producătorii 
din localitate vând produse din gospodăriile 
lor până toamna târziu. În comuna 23 August 
sunt destui gospodari cu solarii în curte,iar 
constănțenii care fac naveta dinspre Manga-
lia cunosc gospodarii din zonă și prețurile pe 
care le practică. Mai mult, câțiva dintre ei vând 
acum ridichi, ouă, dulcețuri, sucuri și ceapă 
verde chiar la poartă. Vând la poartă pentru că 
nu mai au timp să ajungă la piață cu legumele 
timpurii, cumpărătorii au devenit clienți de fie-
care zi. La 23 August nu e atractivă doar piața, 
ci și comuna, ea fiind îngrijită și cu multe spații 
verzi, cu trotuare din centru și până la noul sta-
dion, cu gazon și cu tribune. El este pregătit să 
găzduiască în fiecare vară concursuri sportive 
și competiții cu invitați și parteneri din cluburi 
cu tradiție. În preajma stadionului au început 

să prindă contur și alte investiții: blocul de lo-
cuințe ANL este aproape gata, alte spații sunt 
în construcție. Tot aici a fost amenajat un sens 
giratoriu pe șoseaua Constanța- Mangalia, iar 
baza sportivă care a fost construită în zonă 
este încă un semn că la 23 August spiritul 
gospodăresc este la el acasă. Despre acest 
spirit gospodăresc vorbește Mugur Mitrana, 
primarul comunei, inițiatorul unor proiecte care 
au diminuat birocrația în relația primăriei cu 
cetățenii și au consolidat infrastructura școlară 
din satele Moșneni și Dulcești, două localități 
unde sălile de clasă din școli au dotări care îi 
liniștesc pe părinții copiilor, dotări care îi ajută 
pe dascăli să aplice soluții inovative. 

Ionela BARBU
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25 de statui și monumente istorice 
din municipiul Constanța vor fi resta-
urate și puse în valoare anul acesta.

De curând au început lucrările 
de punere în valoare ale Lupoaicei, 
monument reprezentativ pentru 
Constanța,  o copie a statuii Lupa 
Capitolina de la Roma.

Lucrările sunt efectuate de artiști 
plastici restauratori și experți în do-
meniu, atestați de Ministerul Culturii 
și Patrimoniului Național, păstrân-
du-se materialele și tehnicile de pu-
nere în operă, scopul fiind acela al 
revenirii la aspectul inițial.

În perioada următoare, specialiștii 
vor continua lucrările demarate anul 
trecut la Harta siturilor arheologice 
din Dobrogea, amplasată pe calcanul 
clădirii Curții de Conturi Constanța. 

Acum se lucrează în atelier la toa-
te componentele din ceramică, pen-
tru că unele dintre ele au necesitat 
reconstrucție totală.

Au trecut mai bine de trei luni 
de când primarul municipiului 
Constanța, Vergil Chițac, a acti-
vat Comandamentul Litoral 2022. 
Echipele Primăriei Constanța, ale 
Poliției Locale și ale Confort Urban 
au luat la pas toate străzile și aleile 
din stațiune, au identificat nereguli-
le și au stabilit măsurile ce trebuie 
luate.

De la amenajarea și organizarea 
parcărilor, verificarea autorizațiilor 
de funcționare, la fațade, amenaja-
rea spațiilor verzi și curățenie, nimic 
nu a fost ignorat.

Echipele de la Spații Verzi au tuns 
iarba, au cosit și greblat, au toaletat 
arborii și arbuștii și au strâns restu-
rile vegetale.

Lucrătorii Confort Urban au rea-
bilitat parcările și au montat borduri 
pentru delimitarea spațiile verzi din 
stațiunea Mamaia. Urmează așter-
nerea de pământ vegetal și ame-
najarea spațiilor verzi, astfel încât, 
până la debutul sezonului estival, 
fiecare perimetru să fie amenajat în 
mod corespunzător.

„O atenție deosebită se acordă 
zilele acestea curățeniei în stațiune. 
Echipele municipalității și ale firmei 
de salubrizare curăță rigolele, fie-
care grătar în parte este demontat, 
curățat și măturat de resturile aduse 
de ploi, strâng gunoaiele, mătură și 
spală străzile”, se precizează într-un 
comunicat de presă cu antetul pri-
măriei municipiului Constanța.

Primăria face un apel la opera-
torii economici care își desfășoară 
activitatea în stațiunea Mamaia să 
asigure curățenia incintelor proprii 
pentru a-și întâmpina vizitatorii în 
locuri curate și igienizate.

Până la sfârștul lunii august, 25 
de statui și monumente amplasate 
în municipiul Constanța vor fi restau-
rate, puse în valoare și reamplasate, 
acolo unde situația o va impune.

Reamintim că Primăria Municipiului 
Constanța a încheiat anul trecut un 

● Până la sfârșitul lunii august

25 DE STATUI ȘI MONUMENTE VOR FI RENOVATE

NOI PARCĂRI
ȘI SPAȚII VERZI 
ÎN  STAȚIUNEA 

MAMAIA

S-au împlinit 55 de ani de la prima misiu-
ne de zbor realizată de piloţii AVIASAN la 
Tuzla, pe 27 martie 1967 şi 5 ani de când 
aeroportul a primit numele primului său co-
mandant, Alexandru Podgoreanu.
„Istoria AVIASAN este o moștenire 
la înălțimea căreia este onorant să te 
raportezi; este mai puțin cunoscut pu-
blicului faptul că această unitate și nu 
SMURD, a creat și a dus la performan-
ța aviației sanitare și că baza Tuzla era 
cea mai prestigioasă dintre toate unită-
țile sale; în mare parte, acest succes i 
se datorează primului său comandant: 
Alexandru Podgoreanu! Am avut onoa-
rea să îl întâlnesc și să mă bucur de 
atenția sa, preț de câțiva ani. Alexandru 
Podgoreanu a trăit și influențat discret 
istoria aviației și vreau ca acest model 
să fie reperul colegilor mei de astăzi și 
al celor care, pe viitor, vor face parte din 
echipa de la Tuzla” – Adrian Vasilache, co-
mandantul şi administratorul Aeroportului.
Tot în luna martie, Regional Air Services a 

aniversat şi 5 ani de când Şcoala de Zbor 
de la Tuzla poartă numele eroului Tudor 
Greceanu, unul dintre cei mai valoroşi piloţi 
români din al II-lea Război Mondial.
Din 1998, adică de 25 de ani, Tuzla este 

primul aeroport privat din România, statut 
care reprezintă o mare provocare într-o 
ţară care nu a angajat până acum măsuri 
de sprijin în favoarea iniţiativelor private 

55 DE ANI DE LA PRIMUL
ZBOR PE AEROPORTUL TUZLA

din domeniul aerona-
utic. Aerodromul aflat 
în ruină este cumpă-
rat de REGIONAL AIR 
SERVICES care devine 
primul (şi multă vreme 
singurul) aeroport privat 
din România.

De la linia istorică de la care se poate privi 
cu obiectivitate către trecut, Tuzla este un 
loc uluitor, care a strâns performanţe de 
neegalat: o şcoală de zbor cu prestigiu 
internaţional, airshow-uri care au atras şi 
încântat zeci de mii de oameni, un număr 
de mişcări de aeronave (aterizări şi deco-
lări) pe care, timp de 5 ani, doar Otopeni l-a 

putut întrece, o listă lungă de first time-uri 
și de recorduri pentru aviaţie, o poziţie in-
contestabilă de lider în aviaţia generală din 
România.

Toate aceste performanţe obligă la pro-
iecte noi, care să menţină entuziasmul şi 
plăcerea de a reuşi în ceea ce te pasionea-
ză. Despre toate acestea veţi afla curând.

contract de prestării servicii, respectiv 
achiziție a serviciului de reamplasare, 
restaurare și punere în valoare a sta-
tuilor și monumentelor istorice ampla-
sate în municipiul Constanța, în care 
sunt incluse 25 de lucrări de artă de 
pe raza municipiului Constanța.
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INVESTIȚII ȘI PROIECTE CARE
VOR ADUCE APA LA RĂDĂCINA 

PLANTELOR

● Peste 1500 de participanţi din 6 țări, la 
prima ediţie a Crosului Ovidio Running

Universitatea Ovidius din Constanța 
(UOC), prin Facultatea de Educaţie Fizică 
şi Sport (FEFS), a organizat prima ediţie din 
România a Crosului Ovidio Running în con-
textul celebrării Zilei Constanţei,informează 
prof. univ. dr. Alin Larion, responsabilul eve-
nimentului.

Potrivit sursei citate, manifestarea sportivă 
de masă a fost organizată în parteneriat cu 
Primăria Municipiului Constanţa şi Primăria 
din Sulmona (Italia) sub egida Proiectului 
„Sport în Parc” finanțat de primăria munici-
piului. 

Evenimentul a celebrat, pe de o parte 
memoria poetului lui Publius Ovidius Naso, 
născut la Sulmona în Italia și exilat la Tomis 
(Constanța de astăzi) şi în subsidiar a fost un 
prilej de promovare a activităților sportive în 
aer liber, fără echipamente și infrastructură 
costisitoare, accesibile tuturor și practicabile 
în mediul natural.

„Crosul Ovidio Running a fost organi-
zat după modelul celebrului eveniment de 
la Sulmona și ne bucurăm că am reuşit, în 
acest weekend, să avem înscriși peste 1.500 
de participanţi din țară și din străinătate 
(Germania, Grecia, Marea Britanie, Turcia) și 
mai ales din Italia, de unde au fost peste 50 

Potrivit informațiilor puse la dispozi-
ție de inginera Lia Nedea, directorul ANIF 
Constanța, suprafața pe care au fost apli-
cate udări (până la începutul lunii iunie) se 
apropie de 3.000 de hectare. Printre cul-
turile irigate: grâu și porumb, orz (cultură 
dublă) și legume; au mai primit apă cultu-
rile furajare, viile și livezile, dar și rapița, o 
cultură care îndeobște va aduce un venit 
substanțial fermierilor. 

Conform statisticii Filialei Teritoriale de 
Îmbunătățiri Funciare Constanța suprafața 
amenajată cu lucrări de irigații, la sfârșitul 
anului 2021 a depășit 421.370 hectare. 
Suprafața pregătită pentru campania din 
acest an este de 77.733 hectare, cu preci-
zarea că „este inclusă și suprafața estimată  
de aplicat udări după recepția lucrărilor de 
întreținere și reparații contractate”, după 
cum subliniază ing. Lia Nedea, un specia-
list care e, în multe cazuri, pe teren, acolo 
unde prioritățile sunt urmărite cu compe-
tență. Este pe teren acolo unde e nevoie de 
sprijin ori de un sfat, acolo unde e nevoie 
de supraveghere pentru respectarea grafi-
celor unor lucrări pentru ca stațiile de pom-
pare și de repompare să fie puse în funcți-
une, pentru ca fermierii să aibă apă pe ca-
nale și să ude culturile în perioada optimă. 
„Spre deosebire de alți ani, la Constanța, 
ANIF a intervenit cu promptitudine de câte 
ori a fost nevoie. Și în anul acesta au fost 

puse în funcțiune câteva stații de pompare 
și repompare. La Poarta Albă și la Basarabi 
Pădure, la Ghindărești și la Hârșova, ca să 
amintesc doar câteva dintre ele, s-a făcut 
recepția lucrărilor de întreținere și repara-
ții contractate”, remarca Iulia Bruchental, 
directorul Direcției Agricole a Județului 
Constanța. 

Pentru cei interesați de cifre și sta-
tistici, inserăm câteva detalii: în cadrul 
Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare 
Constanța sunt constituite 28 de OUAI-
uri pentru o suprafață de 74.398 hectare, 
asociații care prin reorganizare pot accesa 
fonduri europene nerambursabile în vede-
rea reabilitării infrastructurii secundare de 
irigații. 

Sunt OUAI-uri care au acceptat sub-
măsura 4.3. „investiții pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea infrastructurii 
agricole și silvice - componenta infras-
tructurii de irigații” din cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 

Planul de investiții pentru anul 2022 
pentru obiectivele aflate în derulare (exe-
cuție lucrări, diferite faze de proiectare) la 
nivelul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri 
Funciare Constanța este de 7.520.000 lei 
cu T.V.A., precizează directorul Lia Nedea.

Iulian TALIANU

SPORT ÎN PARC

de competitori. Traseul, de aproximativ 3 km, 
a început din zona Cazinoului din Constanţa 
şi s-a încheiat în Piaţa Ovidiu iar studenţii 
FEFS, coordonați de cadrele didactice, au 
realizat o serie de momente de dans, prece-
dând startul, care au făcut ca participanții să 
intre mult mai uşor în ritmul atmosferei com-
petiţiei sportive, şi la final, înaintea decernă-
rii premiilor”, a declarat prof. univ. dr. Ionel 
Melenco, decanul facultății.

Participanţii au fost premiaţi de: Primăria 
Municipiului Constanţa, Primăria Oraşului 
Sulmona, Universitatea Ovidius din 
Constanţa, Direcţia Judeţeană pentru Sport 

şi Tineret Constanţa, Federaţia Română 
de Atletism, European Culture and Sport 
Organization (Italia) și Istituto Istruzione 
Superiore Ovidio Sulmona (Italia). Premiile 
au fost asigurate de Primăria Municipiului 
Constanţa şi de sponsorii evenimentului.

„Ediţia din acest an a Crosului Ovidio 
Running a fost, totodată, şi un eveniment 
de sustenabilitate pentru proiectul OPEN 
AIR SPORT (OPS), cod 613542-EPP-1-
2019-1-BE-SPO-SSCP, finanţat din fondurile 
Programului Erasmus Plus, în cadrul căruia, 
în anul 2021 a avut loc parafarea unei înţele-
geri bilaterale între autorităţile din Sulmona 

şi cele din Constanţa pentru desfăşurarea 
sa. Toate persoanele care au luat parte la 
această primă ediţie sunt aşteptate şi pe 25 
septembrie a.c., în Italia, la Sulmona, pentru 
a participa şi la crosul din peninsulă dotat cu 
premii valoroase (www.ovidiorunning.eu)”, a 
conchis decanul Ionel Melenco.

Premianţii primei ediţii
Categoria fete: 1. Marcov Andreea; 2. 

Marcucci Serena; 3. Jieanu Roxana; 4. 
Munteanu Irina, 5. Romasco Claudia; 6. Gal 
Karina Ioana.

Categoria băieți: 1. Popa Carol; 2. Sterea 
Andrei; 3. Posoiu Marian Nicolae; 4. Toader 
Alexandru; 5. Ghizilă Dacian; 6. Ilie Gabriel.

Categoria fete cu nevoi speciale, mem-
bre ale grupului ţintă din cadrul proiectului 
European Alliance for Sport and Mental 
Health (EASMH):  1. Yasmin Ismail; 2. 
Gheorghișor Dana; 3. Buștean Ana Bianca; 
4. Drăgoi Adina Elisabeta.

Categoria băieți cu nevoi speciale, 
membri ai grupului ţintă din cadrul pro-
iectului European Alliance for Sport and 
Mental Health (EASMH): 1. Serif Erkan; 2. 
Nasta Adrian; 3. Oprișor Răzvan; 4. Miron 
Sebastian; 5. Musi Alexandru; 6. Mergeani 
Mihai.

Premiul special - cel mai vârstnic partici-
pant: 1. Veronica Negreanu (91 ani).  
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Seniorii orașului Năvodari sunt invitați la Serata dansantă, Ediția I  

● MERGÂND PE FIRUL APEI
DESCOPERIM CĂ PROCESAREA RĂMÂNE

O OPORTUNITATE PENTRU PESCARI

MAȘINI ELECTRICE PENTRU 
POLIȚIA LOCALĂ

Polițiștii locali constănțeni patrulea-
ză și cu mașini electrice.

Șapte autoturisme marca Renault 
Zoe au intrat în dotarea Direcţiei 
Generale de Poliţie Locală Constanța. 
Noile achiziții au o autonomie de aproa-
pe 400 de kilometri și pot atinge viteza 
maximă de 140 km/h. Cele 7 autovehi-
cule au fost achiziționate prin leasing 
operational pe o durată de 4 ani și pre-
zintă următoarele caracteristici:

– Emisii CO2 = 0 
– NOx și microparticule = 0

Persoanele vârstnice din orașul 
Năvodari au din nou ocazia să parti-
cipe la evenimentul „Trecut-au anii! 
Dans și voie bună”, după o pauză 
de doi ani de zile. 

Serata dansantă va avea loc în 
data de 23 iunie 2022, între orele 
17.00-20.00, în cadrul Cantinei de 
Ajutor Social.

Mergând pe firul apei, alături de pes-
cari, ajungem la câteva întrebări, sunt 
întrebările care îi frământă pe cei care 
și-au ales această meserie, una care 
nu e la îndemâna oricui: pescarii se 
întreabă când se va diminua birocrația 
și nu va mai fi nevoie să aștepte trei 
luni un aviz? Cine îi ajută să promo-
veze tradițiile din zona de pescuit? Ei 
știu că unde există potențial, există și 
resurse. Din păcate, pescuitul la Marea 
Neagră are în față de ani de zile ace-
leași obstacole. Deși se spune că pro-
iectele pentru micii pescari au succes, 
ele pot fi numărate pe degetele unei 
mâini, până acum. Potențialul, fapt re-
marcabil, e mult mai mare! Procesarea, 
o oportunitate care ar trebui să fie pe 
lista cu priorități este, din păcate, un 
obiectiv care se amână.Potrivit unor 
specialiști cu experiență în pescuit, ea 
ar putea fi un punct de sprijin pentru 

tinerii pescari, ar putea fi o pârghie 
pentru dezvoltarea organizațiilor de 
pescari, atât de pe Dunăre, cât și de la 
Marea Neagră. Mai mult, aceiași spe-
cialiști susțin cu argumente că proce-
sarea va sprijini apariția unor noi locuri 
de muncă pentru femei.  Și în această 
privință sunt multe intenții bune. Sunt și 

proiecte de succes, după cum remarca 
Laurențiu Mirea, un specialist cu idei 
și cu inițiative care au sprijinit organi-
zațiile de pescari de la Marea Neagră, 
sunt proiecte care au început să prindă 
contur la Agigea și la Eforie Nord, două 
dintre ele sunt într-o etapă avansată, 
încă un semn că procesarea rămâne o 

ispită pentru investitori, pentru cei care 
scriu proiecte viabile, punând în capul 
listei inovarea și eficiența. 

Invitat la Constanța la o întâlnire cu 
reprezentanții pescarilor din Dobrogea, 
subsecretarul de stat în ministerul 
agriculturii, Cristian Mihail Leonov, un 
specialist care cunoaște activitatea de 
pescuit din Delta Dunării, responsabil 
cu activitățile de pescuit și acvacultură 
spune că se va implica în continuare în 
promovarea activităților tradiționale din 
pescuit și acvacultură. 

Și când amintește de activități tradi-
ționale, Mihail Leonov vizează porturile 
pescărești, porturile turistice care se 
află pe o listă cu proiecte, o listă pri-
vită cu prioritate de Consiliul Județean 
Constanța și de Asociația pentru 
Dezvoltare Durabilă. Sunt proiecte 
unde se vor regăsi solicitările pescari-
lor care caută soluții pentru implemen-
tarea unei noi strategii, una care să-i 
ajute să obține profit prin implementa-
rea unor proiecte care vor fi atractive 
pentru oamenii de afaceri care fac in-
vestiții pe firul apei pentru a dezvolta 
turismul și agroturismul. 

Iulian TALIANU

– Poluare fonică = 0 
– Costuri de carburant =0
– Autovehicule cu specific urban, 

mici, agile și performante 
În ultimii ani, Direcția Generală 

Poliția Locală a cunoscut transformări 
importante și a reușit să se impună 
ca o instituție în slujba cetățeanului, 
care se bucură de respect și încrede-
re. Acum, prin achziționarea acestor 
mașini electrice, Poliția Locală face 
un prim pas pentru a se transforma și 
într-o instituție prietenoasă cu mediul.

Înscrierile se pot face până cel târziu 
17 iunie 2022, la sediul Centrului de 
Zi pentru Copii și Persoane în Vârstă 
din cadrul Direcției Asistență Socială 
Năvodari, Str. Sănătății, nr. 2, telefon: 
0785.294.067).

Sunt disponibile 70 de locuri pentru 
pensionarii care vor să își mențină via-
ța socială activă și să comunice pe rit-
muri de dans.
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 ● Comuna POARTA ALBĂ 

 ● UN PROIECT ÎN DERULARE: 
                 DISTRIBUȚIA GAZELOR NATURALE

MAI MULT CURAJ PENTRU 
INVESTITORI

Când a fost vorba de proiecte pentru comu-
nitate, primarul comunei Poarta Albă, Vasile 
Delicoti, a venit cu soluții și cu propuneri, pro-
movând de fiecare dată interesul cetățenilor. 
Un proiect de ultimă oră cu impact și cu multe 
beneficii pentru cetățeni este promovat chiar 
acum, e vorba de înființarea rețelei de distri-
buție a gazelor naturale, un proiect cu avantaje 
din punct de vedere economic, atât pe termen 
scurt, cât și pe termen lung. E un avantaj pentru 
agenții economici din comună, dar și un punct 
de atracție pentru investitori, pentru oamenii de 
afaceri care își propun să dezvolte agroturismul 
și turismul în zonă, mai cu seamă că pe malul 
Canalului Dunăre - Marea Neagră există un 
potențial care ar putea aduce mari beneficii. Și 
beneficiile se vor împărți: vor câștiga investitorii, 
dar și localnicii. 

Zona ar putea căpăta, în acest caz, o altă 
valoare, investițiile ar putea sprijini apariția unor 
noi locuri de muncă, iar agrementul ar putea să 
dea culoare unei localități care e înconjurată de 
suprafețe mari cultivate cu viță de vie, un loc 
potrivit pentru amenajarea unei crame cu vad 
și cu spații pentru agrement și festivaluri. Viața 
economică a zonei ar putea să aibă un alt ritm 
de dezvoltare, ceea ce nu e puțin în anul de 
grație 2022, an cu multe așteptări după sfârșitul 
pandemiei. Apelând la câteva informații dintr-o 

casetă tehnică, am reținut că la Poarta Albă vor 
fi peste 2.500 de racorduri, ceea ce înseamnă 
că în jur de 2.500 de gospodării vor beneficia 
de acest mare avantaj; pentru blocuri vor fi  61 
de racorduri.  Înființarea rețelei de distribuție a 
gazelor naturale la Poarta Albă va fi, nu-i așa?, 
un avantaj și pentru Penitenciarul Poarta Albă, 
dar și pentru locuitorii din Nazarcea și din car-
tierul Via. 

Pe lângă cele amintite se cuvine să trecem 
în revistă alte câteva beneficii: proiectul despre 
care scriem aici îi va încuraja pe tineri să se sta-
bilească în mediul rural; costul pentru încălzirea 
locuințelor nu va mai provoca stresul de acum; 
în acest caz putem vorbi de un confort sporit. 

Proiectul, atenție!, e în derulare. 
Ionela BARBU

de vară și în prezența autorită-
ților locale, a fost inițiat în par-
teneriat cu Guvernul României 
prin Departamentul pentru Dez-
voltare Durabilă, cu Ministerul 
Apărării Naționale și cu Asociația 
„Ivan Patzaichin - Mila 23”, căro-
ra li s-a alăturat și Asociația de 
Dezvoltare Durabilă a județului 
Constanța”, precizează Ana Ma-
ria Vătămanu, inițiatoarea unor 
proiecte care vor diminua biro-
crația și vor urgenta dezvoltarea 
armonioasă a turismului. Dezvol-
tare care își propune ca sezonul 
estival să înceapă mai devreme 
decât până acum și să se încheie 
către toamnă, încă un argument 
că e vorba de o dezvoltare dura-
bilă și atractivă pentru un număr 
tot mai mare de turiști, îndeosebi 
de peste hotare. 

Ministrul Apărării, Vasile Dân-
cu, a salutat acest eveniment: 
„Este o mare onoare pentru mine 

să fim împreună la acest eveni-
ment special. Parteneriatul are 
ca obiectiv important promova-
rea dezvoltării durabile și înțele-
gerea mecanismelor dezvoltării”. 

La eveniment a fost prezentă 
și fiica fostului mare sportiv Ivan 
Patzaichin. „Acest concept de 
dezvoltare durabilă, a declarat 

Mihai Lupu, președintele Consi-
liului Județean Constanța, este 
bine că începe cu o navă-școală 
și mă bucură faptul că avem mul-
ți elevi ai liceelor constănțene 
atrași de viața pe mare.”

Iulian TALIANU

(urmare din pg.1)

 ● Se înființează
Organizația de Management al 

Destinației Constanța - Mamaia
Viceprimarul municipiului 

Constanța, Ionuț Rusu, a orga-
nizat o nouă întâlnire cu repre-
zentanții mediului de afaceri 
pentru stabilirea unui consens 
privind constituirea Organizației 
de Management al Destinației 
Constanța-Mamaia.

Din grupul de lucru fac parte 
Asociația Patronală RESTO, 
Organizația Patronală Mama-
ia-Constanța și Patronatul Ma-
rea Mamaia-Constanța.

Tema principală a discuțiilor a fost ana-
liza prevederilor draft-ului de statut al vii-
toarei Organizații de Management al Des-
tinației Mamaia-Constanța. S-a discutat și 
despre necesitatea urgentării demersurilor 
pentru constituirea la nivel local a OMD 
Mamaia-Constanța, prin elaborarea și im-
plementarea de strategii de promovare, cu 
scopul de a veni în sprijinul dezvoltării și 
promovării destinației turistice.

„Potențialul turistic al orașului Constanța 
și al stațiunii Mamaia merită să fie valorifi-
cat. De-a lungul timpului au fost realizate 
numeroase strategii de promovare și dez-
voltare, dar majoritatea nu s-au concreti-
zat. Suntem deschiși oricăror recomandări 
venite din partea reprezentanților mediului 
privat pentru creionarea viitorului statut 
al organizației. Împreună vom asigura o 
abordare unitară care să garanteze reuși-

ta parteneriatului public-privat”, a declarat 
viceprimarul municipiului Constanța, Ionuț 
Rusu.

De asemenea, s-a stabilit de comun 
acord ca municipalitatea să transmită, în 
cel mai scurt timp, o variantă a draft-ului 
de statut către toate organizațiile patronale 
interesate de a participa, alături de Primăria 
Municipiului Constanța, în calitate de mem-
bru fondator la constituirea OMD, urmând 
ca acestea să comunice eventuale propu-
neri/observații/completări la prevederile 
draft-ului de statut.

Documentul conține prevederi referitoa-
re la scopurile și obiectivele organizatiei, 
contribuții ale membrilor fondatori la con-
stituirea patrimoniului inițial al organizației, 
cotizații, sediul social, reprezentanți în or-
ganele de conducere, administrare și con-
trol ale asociației.  

Înainte de a fi supus spre aprobare Con-
siliului Local, proiectul de hotărâre privind 
aprobarea statutului Asociației Organizația 
de Management al Destinației se va afla în 
consultare publică, în conformitate cu art.7 
din Legea 52/2003 privind transparența de-
cizională în administrația publică.


