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● CU SPRIJINUL CONSILIULUI JUDEȚEAN

SE VA CONSTRUI UN MARE 
SPITAL LA CONSTANȚA

● Eveniment
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ORAȘULUI 

OVIDIU
Primăria orașului Ovidiu 

a organizat o serie de eveni-
mente cultural – artistice și 
sportive pentru întreaga co-
munitate, cu ocazia Zilelor 
Orașului Ovidiu! 
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Președintele Consiliului 
Județean Constanța a susținut 
zilele trecute, o declarație 
de presă, în timpul căreia 
a anunțat intrarea în linie 
dreaptă a proiectului privind 
construirea unui nou mare spital 
la Constanța. Viitoarea unitate 
medicală va prelua în totalitate 
activitatea actualului Spital 
Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei” Constanța. 

Declarația susținută de 
domnul președinte Mihai Lupu 
vine ca urmare a hotărârii 
Guvernului României, cuprinsă 
în actul normativ 784/16 iunie 2022, prin 
care s-a decis trecerea unui imobil – teren 
plus clădire - aflat în domeniul public al 
statului și în administrarea Ministerului 
Sănătății în domeniul public al județului 
Constanța. Terenul de peste 100.000 de 
mp are drept destinație ridicarea noului 
mare spital al Constanței. 

Domnul președinte Mihai Lupu, preșe-
dintele, Consiliului Județean Constanța, a 
declarat: 

„Vă pun la dispoziție următoarele 
cifre: Spitalul Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța 
a fost dat în folosință acum mai bine de 
jumătate de veac, în anul 1969, după 
ce lucrările au durat alți 6 ani. În anul 
2020, aproape 90.000 de pacienți au 
ajuns la Unitatea de Primire Urgențe 
a Spitalului Județean Constanța, iar 
aproximativ 42.000 de bolnavi au fost 
internați. În 2021, peste 100.000 de 
pacienți au ajuns la UPU, iar 46.000 de 
bolnavi au fost internați. Anul acesta, 
doar în primul trimestru, la UPU au 
fost îngrijite 29.100 de persoane, iar 
numărul celor internate ajunsese deja 
la 12.400. 

În total, Spitalul Județean Constanța 
are 1.325 de paturi pentru spitalizarea 
continuă și alte 88 de paturi pentru 
spitalizarea de zi. În total, 40 de secții 
și aproximativ 3.600 de angajați. 
Acesta este tabloul celui mai important 
spital pe care Constanța îl are în acest 
moment. Într-o clădire mai veche de 
50 de ani, modernizată pe alocuri, dar 
ridicată după niște planuri gândite, 
totuși, acum peste 50 de ani, care nu 
se mai regăsesc în ceea ce sistemul 

medical are nevoie acum, ne îngrijim 
bolnavii. 

Trăim un moment istoric. Spun istoric 
pentru că, în ultimele trei decenii, 
nu s-a găsit o soluție pentru ca noi, 
constănțenii, să avem un spital nou. 
Guvernul României a hotărât, prin actul 
normativ 784/16 iunie 2022, trecerea 
unui imobil – teren plus clădire - aflat 
în domeniul public al statului și în 
administrarea Ministerului Sănătății 
– Direcția de Sănătate Publică a 
Județului Constanța în domeniul public 
al județului Constanța. Este vorba 
despre un teren cu o suprafață de 
111.272 mp, aflat pe Strada Viilor, Nr. 1, 
în municipiul Constanța, care a fost dat 
de Guvern Județului Constanța pentru 
ridicarea unui nou spital, care să preia 
întreaga activitate a actualului Spital 
Județean de Urgență Constanța. 

Pentru acest nou spital am început 
demersurile încă de la preluarea 
mandatului meu, fiind un proiect pe care 
am știut clar că trebuie să-l prioritizăm. 
Astfel, în 24.04.2021, a fost adoptată 
Hotărârea Consiliului Județean Nr. 104, 
completată cu HCJ 146/23.06.2021 
și cu HCJ 117/20.04.2022, prin care 
am aprobat solicitarea înaintată de 
CJC către Guvernul României, în 
vederea transferării imobilului amintit în 
domeniul public al județului Constanța, 
pentru a putea ridica noul spital. 

În solicitările noastre înaintate 
Guvernului României am motivat 
necesitatea construirii acestui spital 
la Constanța prin ceea ce cred că 
este limpede pentru noi toți: de la 
vechimea actualului spital județean 

și imposibilitatea 
adaptării lui la ceea 
ce impun sistemele 
medicale actuale până 
la numărul mare de 
pacienți, din tot sud-
estul României, care 
sunt tratați în această 
unitate medicală. 
Avem, totodată, 
obligația de a avea 
la Constanța un nou 
spital, de talia celui 
pe care-l vom ridica în 
următoarea perioadă, 
și pentru că aici avem 

milioane de turiști, care de multe ori au 
nevoie de îngrijire medicală. 

În același timp, avem bază militară 
NATO la Constanța, acesta fiind um 
motiv suplimentar pentru care nu ne 
permitem să funcționăm cu un spital 
județean, ca cel pe care îl avem acum, 



Universitatea Ovidius din Constanța 
este Campioană Națională Universitară la 
Handbal Feminin

Echipa Universităţii Ovidius din 
Constanța (UOC) a câștigat medalia de 
aur la Campionatul Național Universitar 
de Handbal Feminin, la Pitești, devenind, 
astfel, Campionă Națională Universitară, 
informează prof. univ. dr. Ionel Melenco, 
decanul Facultății de Educație Fizică și 
Sport (FEFS).

Potrivit sursei citate, la campionatul 
găzduit de Universitatea din Pitești au 
participat opt centre universitare, echi-
pa UOC fiind formată din: Manolachi 
Mădălina Gabriela; Seraficeanu Sonia 
Mariana; Bucur Daria; Lopătaru Ana-
Maria; Epureanu Ștefania; Ichim Iasmina 
Elena; Coteț Mirabela Gabriela; Chiricuță 
Andreea Eliza; Condurache Claudia 
Marina; Perianu Alexandra Sorina; Șamanț 
Diana Anamaria; Moroianu Andra Liviana; 
Moroianu Ancuța Andreea; Gheorghe 
Ștefania Claudia, studente la Facultatea de 

Printre primele proiecte 
depuse pentru Programul 
național de investiții 
„Anghel Saligny” de primă-
ria Poarta Albă se află cel 
ce visează „sistematiza-
rea infrastructurii rutiere și 
pietonale în cartierele din 
zonele D și E din comuna”, 
precizează primarul, Vasile 
Delicoti, un gospodar cu idei căruia i se 
alătură, la nevoie, în grup de colaboratori 
care au competențe și abilități când vine 
vorba de proiecte care sprijină dezvoltarea 
comunității. 

Proiectul ce vizează sistematizarea 
infrastructurii e un proiect cu un impact 
major, el vine în sprijinul cetățenilor. „Ne va 
ajuta să extindem zonele de locuit, spune 
Vasile Delicoti. Prin implementarea lui vom 
avea la dispoziție un cadru pentru a optimi-
za utilizarea spațiului urban care aparține 
domeniului public al primăriei, prin recon-
versia unor zone abandonate și neutilizate 

Universitatea Ovidius din 
Constanța (UOC) implemen-
tează, în perioada mai-decem-
brie 2022, proiectul CNFIS-
FDI-2022-0532 - Extinderea 
strategiei de internaționalizare și 
creșterea vizibilității Universității 
Ovidius din Constanța prin 
acțiuni de promovare în plan 
internațional ca universitate 
multiculturală comprehensivă 
(ESPERO), informează conf. 
univ. dr. Cristina Duhnea, direc-
torul proiectului.

Potrivit sursei citate, aceas-
tă inițiativă este o continuare 
a proiectelor implementate de 
către UOC în anii trecuți și fi-
nanțate de Ministerul Educației 
prin Fondul de Dezvoltare 
Instituțională, pentru dome-
niul strategic de finanțare 2: 
Internaționalizare.

„Prin proiectul ESPERO ne 
propunem, printre altele, să 
creștem vizibilitatea UOC, 
în plan european și interna-
țional, ca universitate mul-
ticulturală comprehensivă, 
în vederea dezvoltării parte-
neriatelor pentru educație și 
cercetare, intensificând ast-
fel cooperările academice. 
Totodată, vom accelera pro-

Pag 2	 ● educație
iulie

2022

  ●  UNIVERSITATEA OVIDIUS
AICI SE LANSEAZĂ PROIECTUL 

ESPERO

  ●  HANDBALUL CONSTĂNȚEAN
PARTICIPĂ LA JOCURILE EUROPENE 

UNIVERSITARE ÎN POLONIA

  ●  Comuna POARTA ALBĂ
UN PROIECT CARE SPRIJINĂ 

SISTEMATIZAREA INFRASTRUCTURII
Educație Fizică și Sport, sub coordonarea 
conf. univ. dr. Cazan Florin și conf. univ. dr. 
Georgescu Adrian.

„În urma repartizării concurenților pe 
grupe, echipa UOC a participat în grupa 
B, alături de Universitatea „Constantin 
Brâncuşi” din Târgu-Jiu, pe care a învins-o 
cu scorul de 25-18 și Universitatea de Vest 
din Timișoara, pe care a învins-o cu scorul 
de 24-15”, a precizat prof. univ. dr. Ionel 
Melenco. Totodată, trei studente au primit 
și patru premii speciale: Coteț Mirabela 
Gabriela a primit titlul de „Cel mai bun pi-
vot” al turneului; Bucur Daria a primit titlul 
de „Cel mai bun inter drept” al turneului ală-
turi de premiul de „Golgheteră” a turneului; 
Seraficeanu Sonia Mariana a primit titlul de 
„Cea mai bună extremă dreaptă” a turne-
ului.

Ca urmare a obținerii titlului de 
Campioană Națională Universitară, echi-
pa UOC va participa la Jocurile Europene 
Universitare în Polonia, la Lodz, la sfârșitul 
lunii iulie.

Iacob IONIȚĂ

cesul de «internaționalizare 
acasă», prin organizarea de 
evenimente și acțiuni care să 
implice interacțiunea dintre 
studenții internaționali și cei 
români înmatriculați în UOC. 
Vom organiza o serie de ateli-
ere de promovare a elemente-

lor de cultură și civilizație ro-
mânească, excursii și o con-
ferință tematică, astfel încât 
să facilităm adaptarea stu-
denților internaționali la me-
diul academic și cultural din 
universitate și din Dobrogea. 
În același timp, prin aceste 

acțiuni sperăm să creștem și 
interesul studenților români 
de a aplica pentru o mobili-
tate Erasmus Plus de studiu 
sau de practică”, a menționat 
conf. univ. dr. Cristina Duhnea.

Proiectul CNFIS-
FDI-2022-0532 - Extinderea 
strategiei de internaționali-
zare și creșterea vizibilită-
ții Universității Ovidius din 
Constanța prin acțiuni de pro-
movare în plan internațional 
ca universitate multiculturală 
comprehensivă (ESPERO) are 
o valoare totală de 311.500 lei 
și este unul dintre cele șapte 
proiecte ale UOC, finanțate de 
Ministerul Educației prin Fondul 
de Dezvoltare Instituțională.

Adrian CRĂCIUN

în spații cu valoare eco-
nomică și socială.” 

În comuna Poarta 
Albă, încă de la începu-
tul verii a fost demarată 
o campanie de înfru-
musețare a localității, 
începând cu cartierele și 
cu zona Liceului Agricol, 
o unitate de învățământ 

unde (în ultimele luni) s-au executat lucrări 
de reabilitare și modernizare, liceul benefi-
ciind, mai nou, și de dotări care au îmbună-
tățit oferta educațională a școlii, o școală 
cu tradiție în rețeaua școlară a Dobrogei, 
un liceu cu o bază materială care îi ajută 
pe absolvenți să aibă abilități și competen-
țe, ce sunt un punct de sprijin pentru tinerii 
care sunt în căutarea unui loc de muncă. 

Parcurile din comuna Poarta Albă au 
fost, și ele, îngrijite la timpul potrivit; inițiati-
vele au venit, fapt îmbucurător, de la școli și 
de la tinerele cadre didactice, care au venit 
cu soluții și propuneri ingenioase.

Ionela BARBU
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ZILELE  ORAȘULUI 
OVIDIU

 ●  TUZLA
AGENDA PRIMARULUI, 
AGENDA COMUNITĂȚII

  ● Comuna M.Kogălniceanu
  ANOTIMPUL VEȘTILOR BUNE

Am ajuns la Mihail Kogălniceanu, o co-
mună unde câteva proiecte prind contur, 
la momentul potrivit. Și momentul potrivit 
înseamnă, în acest caz, că putem saluta o 
veste de ultimă oră. Vestea a fost comu-
nicată de Ancuța Belu, primarul comunei: 
„Am fost prima localitate care a semnat 
un proiect în cadrul Programului „Anghel 
Saligny”, privind reabilitarea liceului. Mai 
mult, din toamna acestui an comunitatea 
va avea la dispoziție o grădiniță cu program 
prelungit. Vestea îi bucură, credem, pe pă-
rinții copiilor care vor beneficia de serviciile 
acestui așezământ care a fost o prioritate 
pentru primărie și pentru Consiliul Local al 
comunei M.Kogălniceanu.” 

(continuare din pag.1)
● Festival de film românesc ,,KANARA’’, 

ediția I;
● Festival gastronomic al etniilor din 

Dobrogea, în parteneriat cu Asociația 
Patronală RESTO

● Festivalul Cântecului Popular ,,Elena 
Roizen’’, ediția a XIII-a; 

● Concert - Ansamblul Plăieșii & Nicolae 
Gribincea;

● Teatrul de Operă și Balet ,,Oleg 
Danovski’’ Constanța - Reverie Muzicală 
Estivală (piese celebre de operă, pop rock 
simfonic, musical-uri interpretate de 15 ar-
tiști consacrați);

● Concert - Carla’s Dreams;
● Concert - Diana Matei & Taraful 

Cleante;
● Concert - Andra; 
● Jocurile copilăriei (concursuri cu pre-

mii, pentru toți copiii care vor redescoperi 
jocurile tradiționale: șotronul, sfoara, 9 pie-
tre, rațele și vânătorii);

● Reprezentații artistice ale secțiilor 
Centrului Cultural ,,Elena Roizen”; 

● Cupa Ovidiu la fotbal; 

● Lupte tradiționale tătărești Kureș, 
organizate în parteneriat cu Uniunea 
Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani 
din România;

● Cupa Ovidiu la caiac.

Proiectul care a vizat extinderea 
canalizării a fost finalizat. Alte proiecte 
cu impact major: cabinetele medicale 
și ȘCOALA DE VARĂ de la Tuzla sunt 
în pregătire.

Un proiect cu impact pentru comu-
nitate, „Extindere canalizare comuna 
Tuzla” a fost finalizat de curând, e 
vorba de un proiect realizat cu fon-
duri guvernamentale în valoare de  
13.245.211 lei, finanțare venită prin 
Programul Național de Dezvoltare lo-
cală, etapa a doua, după cum preci-
zează Taner Reșit, primarul comunei. 
„A fost, adaugă primarul, o investiție 
care a prevăzut introducerea rețelei 
de canalizare pe o distanță de aproxi-
mativ 13 km. Acum avem și stație de 
pompare a apelor uzate, construită, 
și ea, în cadrul acestui proiect. A fost 
o investiție care a avut câteva lucrări 
complexe, subtraversările de cale fe-
rată ar putea fi un exemplu, au fost 
lucrări unde conductele de transport 
pentru apa menajeră au fost introduse 
în tuburi de protecție făcute din oțel. 

În alte zone s-a săpat manual sub o 
atentă supraveghere. Epurarea apelor 
menajere generate de tronsoanele de 
canalizare se va realiza în stația de 
epurare din Eforie Sud, o stație moder-
nă care deservește câteva localități.” 

La Tuzla, iată, se întâmplă ceva, 
ceva care este de un real folos locui-
torilor, încă un semn clar că, în ultimii 
ani, a crescut capacitatea administrați-
ei locale. Alte dovezi: primăria și Con-
siliul Local au pe agenda cu priorități 
câteva proiecte care îi încurajează pe 
investitori și pe tineri să aleagă Tuzla, 
o comună unde se vor construi noi ca-

binete medicale. Proiectul e în derula-
re. O creșă cu program prelungit va fi 
inaugurată în aceste zile. 

Tot la Tuzla, baza sportivă a înre-
gistrat (în această primăvară) câteva 
îmbunătățiri; la dispoziția tinerilor se 
vor afla două terenuri amenajate să 
fie la înălțimea unor competiții care au 
drept țintă performanța. Pentru cine nu 

știe la Tuzla funcționează o piață unde 
turiștii pot găsi, în fiecare dimineață, 
produse proaspete. Și piața de aici 
este bine aprovizionată de localnici, 
gospodari care pun pe tarabe produse 
pentru toate buzunarele. Plaja de la 
Tuzla este atractivă pentru turiști, iar 
Centrul pentru Tineret organizează, 
fapt lăudabil, o ȘCOALĂ DE VARĂ cu 
multe activități culturale, școală care a 
ajuns la cea de-a patra ediție și este 
acum mândria localității, căci printre 

Profesoara Floriana Petre, un dascăl cu 
experiență, directoarea liceului din localita-
te, inițiatoarea unor proiecte educaționale 
care sprijină instruirea elevilor, spune că 
infrastructura școlară s-a îmbunătățit în 
ultimii ani, iar între școli și primărie există o 
colaborare temeinică, una care a dat rezul-
tate. Ele s-au văzut la olimpiade și la con-
cursuri. Putem vorbi și de o performanță: 
Liceul din Mihail Kogălniceanu se află în 
topul celor mai bune licee din mediul rural. 
Un proiect care a funcționat, precizează 
Floriana Petre, este cel care a avut drept 
grup țintă elevii din ciclul primar și gimna-
zial, care au beneficiat de ore remediale; 

sunt elevi care au primit ajutorul dascălilor; 
ei au beneficiat de ore de pregătire pentru 
a trece mai ușor peste dificultățile în învă-
țare. E vorba de proiectul „Școală după 
școală”. ROSE e un alt proiect care ne-a 
fost de un real folos. Schema de granturi 
pentru licee, cu titlul Performanță Succes 
Viitor, de care beneficiază elevii din ciclul 
liceal, proveniți din medii defavorizate, a 
fost un punct de sprijin pentru elevii care 
s-au pregătit pentru promovarea examenu-
lui de bacalaureat. 

La Mihail Kogălniceanu am aflat detalii 
despre un proiect educațional care a fost 
coordonat de profesoarele Cristina Anca 
Ruse și Gabriela Loredana Vlad, e vor-
ba de „My Favorite Character” un proiect 
unde elevii, începând cu clasa a IV-a au 
obținut rezultate deosebite la etapa ju-
dețeană a concursului de limba engleză. 

Printre școlile partenere în cadrul proiec-
tului amintit s-au aflat Liceul Tehnologic 
I.C. Brătianu (comuna N. Bălcescu), 
Școala Gimnazială nr. 2 (Ovidiu) și Liceul 
Tehnologic Cogealac. Proiectul a fost, în 
realitate, o competiție care s-a bucurat de 
atenția cuvenită: au participat 105 elevi. 
Concursul, ușor de bănuit, a fost o piatră 
de încercare și pentru echipa managerială, 
Floriana Petre, directorul liceului, și Claudiu 
Bold Reveric, directorul adjunct, a fost, cum 
spuneam, o încercare trecută cu brio de or-
ganizatori. Proiectul a fost format din două 
secțiuni: „concursul direct de limba engle-
ză și concursul indirect de creație literară 
și bandă desenată în engleză, franceză și 
română”, după cum precizează cele două 
cadre didactice. 

Adrian CRĂCIUN

invitați s-au aflat de fiecare dată per-
sonalități care au dat farmec și culoare 
dezbaterilor și proiectelor inițiate de 
primărie și de Consiliul Local, dar și 
de Taner Reșit, un primar care a găsit 
soluții pentru ca ȘCOALA DE VARĂ să 
fie locul unde se întâlnesc tinerii cu idei 
și cu deschidere către noutăți. 

Ionela BARBU
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SE VA CONSTRUI UN MARE SPITAL

 ● O ȘCOALĂ CU TRADIȚIE: LICEUL TEHNOLOGIC „TOMIS”
 

AVANTAJE ȘI BENEFICII PENTRU CEI
CARE ALEG ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL

   ● Interlocutor: prof. Valentina Apostol, director adjunct la Liceul Tehnologic TOMIS Constanța

- Vă invit să puneți la dispoziția ele-
vilor câteva detalii privind învățământul 
profesional și dual de stat, un proiect 
care a stârnit un interes major în rân-
dul celor care vor să beneficieze de un 
certificat de calificare profesională. Vă 
ascultăm!

- E bine de reținut, mai întâi 
adresa școlii: Bulevardul Tomis nr. 
153, Constanța. Cred că Liceul 
TOMIS vine cu o ofertă educaționa-
lă atractivă, una cu câteva noutăți. 

- Cine se poate înscrie în învăță-
mântul profesional cu durata de 3 ani? 

- Elevii înscriși în clasa a VIII-a 
în anul școlar curent, cu condiția 
ca ei să promoveze clasa a VIII-a; 
se pot înscrie și absolvenții cla-
sei a VIII-a din seriile anterioare. 
Absolvenții învățământului pro-
fesional cu durata de trei ani pot 
continua, iată un avantaj, studiile. 
Absolvenții învățământului profe-
sional care promovează examenul 
de certificare dobândesc certificat 
de calificare profesională și supli-

mentul descriptiv al certificatului 
conform Europass. 

Și o precizare: absolvenții învă-
țământului profesional pot continua 
studiile în clasa a XI-a de liceu, curs 
de zi ori seral. Vă rog să-mi permi-
teți să amintesc aici câteva benefi-
cii. 

- Vă rog! 
- Iată care sunt avantajele învă-

țământului profesional. Absolvenții 
se pot angaja și în Uniunea 
Europeană, mai cu seamă că pro-
iectul acesta pune accentul pe pre-
gătirea practică, o pregătire asigu-
rată de partenerii școlii: Șantierul 
Naval, Distrigaz, ENGIE, SC AVE 
TEBIA SRL, agenți economici cu 
o vastă experiență în activitățile pe 
care le desfășoară, sunt firme cu 
renume în economie. Alte beneficii 
pentru elevi: elevii de la învățămân-
tul profesional primesc bursă de 
studiu în fiecare lună în cuantum 
de 200 RON, operatorii economici 
le asigură echipament de lucru și 

care se pregătesc, spre exemplu 
la ENGIE și Distrigaz Sud pentru 
specialitatea instalatori, instalații 
tehnico-sanitare și de gaz primesc 
bursa de care am amintit 200 lei în 
fiecare lună; aici li se mai acordă 
o bursă de merit, tot de 200 lei, o 
bursă oferită de companie de 500 
lei; se acordă plata pentru trans-
port și o masă pe perioada prac-
ticii. Doamna Rodica Pânzaru, 
directorul liceului, a inițiat un set 
de măsuri care să ajute elevii să 
capete, la timpul potrivit, abilități și 
competențe care să fie un sprijin 
pentru ei pe o piață a muncii care 
el schimbare. 

- Care sunt calificările pentru cei 
care se înscriu în clasa a IX-a, învăță-
mânt profesional și dual?

- Avem o clasă pentru sudori și 
strungari; și două clase pentru in-
stalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze. 

A consemnat, 
Ionela BARBU

ținut mai mult „pe aparate”. Am amintit 
în toată corespondența noastră cu 
Guvernul României și de faptul că, 
tot în Constanța, avem mari operatori 
economici, precum CNE Cernavodă, 
Portul Constanța, Oil Terminal SA, 
Șantierul Naval Constanța, Damen 
Mangalia, care generează riscul 
producerii, în orice moment, a unor 
evenimente care să necesite acordarea 
de asistență medicală de urgență 
pentru multiple victime, în condiții 
optime. Dar motivele, bineînțeles, sunt 
mult mai multe, iar pandemia prin care 
trecem deja de mai bine de doi ani ne 
arată și mai mult câtă nevoie avem de 
o îmbunătățire consistentă a sistemului 
medical. 

Viitorul spital va fi construit din 
fondurile proprii ale Consiliului 
Județean Constanța, dar și din fonduri 
guvernamentale și externe. Toate 
secțiile care funcționează acum în 
cadrul Spitalului Județean, cu număr de 
paturi, cu personal, vor fi transferate în 

clădirea viitorului spital. Fiind o unitate 
medicală pe care o vom ridica de la 
zero, vom aduce aici aparatură medicală 
nouă, de ultimă generație. 

Avem deja în lucru proiectul privind 
noul spital, pentru că nu ne putem 
permite ca, din acest moment, având 
și terenul la dispoziție, să pierdem timp. 
Actualul spital județean nu respectă 
circuitele pentru buna lui funcționare și 
am văzut asta și mai clar în perioada 
pandemiei. Acest lucru este cauzat de 
faptul că spitalul a fost gândit, acum 
zeci de ani, ca unul monobloc, iar 
toate recomandările europene actuale 
sunt pentru ridicarea de spitale de tip 
pavilionar, astfel încât să poată fi făcute 
circuite pentru fluxul intern. Acestea 
nu pot fi făcute pe modelul actualului 
spital județean, pentru că așa a fost el 
construit, iar în pandemii este foarte 
complicat să funcționezi în acest fel. 

Necesitatea unui nou mare spital 
la Constanța este impusă și de faptul 
că trebuie să modernizăm condițiile 
de cazare, trebuie să avem o parcare 

adecvată unei unități medicale 
importante. Ne gândim inclusiv la un 
sistem de independență energetică 
pentru viitorul spital, prin montarea de 
panouri fotovoltaice, pompe de căldură, 
astfel încât să reducem costurile foarte 
mari pe care le avem la energie. 

 Un avantaj al viitorului spital este 
poziționarea acestuia, fiind aproape de 
heliport, unde este și elicopterul SMURD. 
Acum, situația este complicată din acest 
punct de vedere, nu avem posibilitatea 
să ținem elicopterul SMURD în curtea 
Spitalului Județean. 

Vă mulțumesc și, așa cum am spus de 
fiecare dată, faptul că suntem în slujba 
cetățeanului nu înseamnă să promitem. 
Pentru că de promisiuni sunt sigur 
că ne-am săturat cu toții, de-a lungul 
acestor ultime trei decenii. Ești în slujba 
cetățeanului când îi pui la îndemână, 
prin fapte concrete, un trai cel puțin 
decent. Iar Sănătatea, din punctul meu 
de vedere, este și trebuie să rămână o 
prioritate pentru noi toți. ” 

urmare din pag.1

prof. Valentina Apostol

prof. Rodica Pânzaru

de protecție la locul de practică. La 
capitolul avantaje ar mai fi de adău-
gat că elevii de la învățământul dual 
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SPECTACOLE PENTRU TURIȘTI

Peste 3.000 de copii din orașul 
Năvodari au beneficiat, pe durata 
a șase ani de zile, de consultații 
gratuite și tratamente la Cabinetul 
de Stomatologie Școlară deschis 
de Primăria Orașului Năvodari și 
dotat modern cu sprijinul Rompetrol 
în anul 2010.

”Dragi părinți, vă invit să ve-
niți cu încredere cu cei mici la 
Cabinetul nostru Stomatologic 
Școlar, situat în incinta Centrului de 
Zi pentru Copii și Persoane în Vârstă! 
Echipa medicală, coordonată de dr. 
Topolov Raluca, îi așteaptă pe micuți cu 
vorbă bună, povești și, bineînțeles, cu 

● NĂVODARI

PENTRU ELEVI CABINETELE STOMATOLOGICE
SUNT DESCHISE ȘI ÎN VACANȚĂ

consultații și tratamente de specialitate, 
în scop profilactic și curativ – toate în 
condiții de gratuitate”, transmite primarul 
orașului Năvodari, Florin Chelaru, pe pagi-
na sa de Facebook.

Stagiunea Estivală 2022 continuă!

În parcul Teatrului Național de Operă 
și Balet „Oleg Danovski” veți putea trăi, 
din nou, momente de relaxare și bucurie 
alături de talentații soliști vocali și artiști 
lirici constănțeni: DANIELA VLĂDESCU, 
STELA SÎRBU, LUCIA MIHALACHE, 
MIHAELA IONESCU, IONELA DUMA, 
SILVIA SIMIONESCU, RALUCA 

DĂRĂBAN, VERONICA RĂCEALĂ, 
GABRIELA DOBRE, RĂZVAN SĂRARU, 
DORU IFTENE, MĂDĂLIN BĂLDĂU, 
IONUȚ NEAGU, CRISTIAN PARMAC.

Prin abordarea inedită, aceste spec-
tacole schimbă mentalități, iar percepția 
asupra muzicii clasice este acum una 
mult mai relaxată, iar spectatorii de toate 
vârstele vin într-un număr din ce în ce mai 
mare.

Talentații soliști vocali și artiști lirici 
constănțeni vor evolua pe originala sce-
nă din fața teatrului. Veți avea ocazia să 
vedeți evenimente unice, să ascultați mu-
zicieni consacrați care vor aduce emoție, 
bucurie și momente artistice de care să 
vă amintiți cu plăcere.

Nu uitați! Până pe 15 septembrie, 
Teatrul National de Opera si Balet 
„Oleg Danovski” împreună cu Primăria 
Constanța vă invită la Stagiunea artistică 
estivală.

Intrarea este liberă. 

RELAȚIILE CONSTANȚA-BREST, 
sub semnul „busolei strategice”

În perioada 30 iunie – 4 iulie a.c. s-a 
aflat la Constanța, la invitația Primăriei 
municipiului, domnul Fortune Pellicano, 
viceprimar pentru relații internaționale al 
municipiului Brest, preşedinte al grupu-
lui Franţa-România din cadrul Asociaţiei 
Franceze a Consiliului Municipiilor şi 
Regiunilor din Europa.

Cu această ocazie, a avut loc întâlnirea 
oficialului francez cu primarul municipiului 
Constanța, domnul Vergil Chițac, la care 
au participat, de asemenea, viceprima-
rul orașului nostru, domnul Ionuț Rusu și 
doamna Marinela Mitrenga, Președintele 
Alianței Franceze Constanța.

În cadrul întâlnirii au fost trecute în 
revistă stadiul actual și perspectivele 
cooperării dintre municipiile Constanța și 
Brest – orașe înfrățite, al căror parteneriat 
strategic va împlini, în 2023, 30 de ani de 
la înființare.

Notă: La 22 mai 1993 s-a semnat, la 
Constanța, Protocolul de Înfrățire între 
municipiul Constanța din România și 
municipiul Brest din Franța, care a statu-
at relații de colaborare și parteneriat pe 
multiple planuri între cele două municipii.

Părțile au convenit ca împlinirea a trei 
decenii de colaborare și parteneriat să fie 
marcată, în 2023, printr-un program ambi-
țios de evenimente comune în domeniile 
cultural-artistic, științific, academic, spor-
tiv și social-umanitar. Evenimente comu-
ne dedicate acestui moment festiv vor 
avea loc atât în Constanța, cât și în Brest.

A fost prezentat oficialului francez 
proiectul cultural “Casa Anatole Magrin”, 

prin care Primăria municipiului Constanța 
dorește să valorifice activitatea celebru-
lui fotograf al Constanţei şi Dobrogei, 
Anatole Arthur Seraphin Magrin (1858-
1928), cetăţean francez, fotograf, om de 
cultură, diplomat și filantrop, care a trăit în 
oraşul nostru între anii 1878-1928 şi care 
a realizat trei albume cu imagini unice din 
Dobrogea sfârşitului secolului al XIX-lea şi 
începutului secolului XX.

Notă: Anatole Magrin a fost, de ase-
menea, consul onorific şi ulterior con-
sul în cadrul Consulatului Franţei de 
la Constanţa.În 1898 a fost decorat de 
M.S. Regele Carol I cu ordinul Coroana 
României, iar în 1926 a fost decorat de 
M.S. Regele Ferdinand I pentru activitatea 
sa diplomatică.

Proiectul respectiv, inclus în “Strategia 
Culturală a municipiului Constanța pentru 
perioada 2021-2031”, vizează reabilitarea 
clădirii istorice în care a funcționat studio-
ul fotografic al lui Anatol Magrin (cel mai 

important studio fotografic din Dobrogea 
în epocă), precum și transformarea imo-
bilului în bun cultural public.

A fost discutată posibilitatea participă-
rii reciproce a municipalităților Constanța 
și Brest la Serbările Mării (Brest) și,  
respectiv, Ziua Marinei (Constanța), pre-
cum și la alte activități de impact pentru 
viața comunităților locale din cele două 
municipii.

Primarul Vergil Chițac a accentuat ne-
cesitatea schimbului de bune practici în 
domeniul funcționării administrației locale 
ca element prioritar al cooperării și parte-
neriatului.

Domnul Fortune Pellicano și-a expri-
mat satisfacția privind nivelul ridicat și 
substanța relațiilor de colaborare și par-
teneriat dintre cele două municipalități 
și a transmis întreaga disponibilitate a 
Primăriei municipiului Brest de a dezvolta 
plenar aceste relații, în multiple domenii 
– colaborarea științifică și academică, 

proiecte culturale și artistice comune, 
schimb de experiență și bune practici 
privind funcționarea administrației locale, 
proiecte sociale și umanitare etc.

Viceprimarul municipiului Brest a pre-
cizat că relațiile excelente dintre orașele 
Constanța și Brest pot fi date ca “exemplu 
de bune practici” în domeniul cooperării 
dintre autoritățile locale din România și 
Franța și că, în formatele de parteneriat 
româno-franceze la care participă în mod 
curent, în calitate de preşedinte al grupu-
lui Franţa-România din cadrul Asociaţiei 
Franceze a Consiliului Municipiilor şi 
Regiunilor din Europa, acesta nu uită ni-
ciodată să menționeze relațiile respective 
ca reprezentând “un exemplu de urmat” 
pentru cooperări similare între autoritățile 
publice locale din cele două țări.

A fost efectuat un schimb de opinii cu 
privire la situația de securitate în regiunea 
extinsă a Mării Negre în contextul invaziei 
ruse în Ucraina, precum și la importan-
ța geopolitică în creștere a municipiului 
Constanța în nord-vestul Mării Negre.

S-a apreciat că, având în vedere re-
țeaua locală de parteneriate (prioritar 
Constanța-Odesa, Constanța-Cahul), 
municipiul Constanța poate reprezenta 
un liant al mecanismelor de cooperare 
între municipalitățile din regiune care 
împărtășesc aspirații, principii și valori 
comune de tip european, iar Brestul 
poate contribui la consolidarea acestor 
cooperări.

Primăria municipiului Constanța a pre-
zentat câteva din demersurile de sprijinire 
a refugiaților ucraineni din Constanța, pre-
cum și proiectele și inițiativele Fundației 
Pontica a municipiului Constanța în 
acest domeniu, apreciind că salută orice 
contribuție a municipiului Brest la spriji-
nirea partenerilor municipali comuni din 
Ucraina și Republica Moldova.

S-a apreciat totodată că planurile am-
bițioase privind consolidarea prezenței 
militare franceze în România și susține-
rea Forţelor Navale Române, anunțate 
recent de către președintele Franței și 
asumate inclusiv la Summitul NATO de la 
Madrid, pot deschide noi oportunități pen-
tru consolidarea relației Constanța-Brest 
și, prin extensie, a relației bilaterale dintre 
România și Franța.

La schimbul protocolar de cadouri 
ce a urmat, domnul Fortune Pellicano a 
transmis primarului orașului Constanța o 
„busolă strategică”, ce marchează simbo-
lic alianța puternică dintre cele două mu-
nicipalități și orientarea fermă a acestora 
în direcția corectă de dezvoltare, iar oas-
petele francez a primit în schimb un ta-
blou cu bijuteria Art Nouveau de la malul  
Mării Negre, Cazinoul Constanța, obiec-
tiv pe care oficialul francez a și avut plă-
cerea de a-l vizita în cadrul programului 
pregătit de gazde.

Vizita în Constanța a viceprimarului 
municipiului Brest mai include partici-
parea la activități organizate de Alianța 
Franceză Constanța, discuții tehnice 
detaliate privind viitoarele proiecte de 
cooperare dintre cele două municipalități, 
precum și vizitarea unor obiective cultura-
le emblematice pe plan local.

Cabinetul este deschis pentru 
preșcolari și elevi din clasele 
0-VIII și liceu, după următorul 
program: 08.00-15.00 (Luni-
Miercuri), 09.00-18.00 (Joi), 
08.00-13.00 (Vineri).

Programările se pot face 
la numărul de telefon: 
0753.103.814.

Documentele necesare pen-
tru examinarea medicală: car-

netul de elev/adeverință grădiniță, certificat 
de naștere/copie CI, acordul pacientului 
informat semnat de părinte sau de către 
pacientul major, chestionar COVID-19.
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PNRR pune în fața fermierilor un set de 
provocări, și nu sunt provocări de pe o zi pe alta, 
sunt provocări pe termen lung, ceea ce înseam-
nă că ele au un impact major și trebuie privite 
cu atenția cuvenită. Marea provocare fiind pro-
movarea agriculturii sustenabile. Asta însem-
nând promovarea unei agriculturi performante, 
competitive, o agricultură care să facă față 
concurenței, mai cu seamă că - spre deosebire 
de protagoniștii din piață - fermele din România 
au un mare potențial. O primă țintă pentru pro-
ducătorii agricoli ar trebui să fie asocierea. Nu 
trebuie să facem risipă de cerneală să explicăm 
care sunt avantajele asocierii. E limpede și ușor 
de înțeles: asocierea presupune o nouă atitu-
dine, una care se bizuie pe o bună organizare. 
De asta e nevoie în aceste structuri asociative. 
Cooperativele, cele de azi nu au nimic în comun 
cu cooperativele de ieri, pot fi un punct de sprijin 
pentru fermieri, de aceea strategiile și politicile 
agricole trebuie să aibă în centrul atenției pe toți 
fermierii, și pe cei mici și pe cei mari, fermele de 
familie trebuie să fie, și ele, sprijinite să capete 

● Puncte de sprijin pentru cultivatorii de legume: ASOCIEREA ȘI PROCESAREA 
PROMOVAREA AGRICULTURII SUSTENABILE 

curaj și micii producători, să aibă încredere că 
prin organizare și prin investiții vor fi - într-o bună 
zi - competitivi, iar competiția, se știe, îți dă o 
altă mentalitate, o altă atitudine. A venit vara și 
în grădinile de legume este mai multă mișcare 
decât oricând, ceea ce este un semn că din 
primăvară și până acum fermierii au muncit cu 
perseverență. Din păcate, produsele românești 
ajung cu întârziere pe piață, în unele locuri cum-
părătorii sunt nevoiți să pună în coș roșii fără 
aromă și gust, sunt roșii din import. Se întâmplă 
așa pentru că fermierii, în ciuda strădaniei lor, 
nu izbutesc să scurteze lanțul aprovizionării, 
drumul legumelor din câmp către piață este tot 
mai lung iar comercianții (atenție, comercianții 
însemnând în unele cazuri intermediarii) sunt 
tentați să speculeze slăbiciunile statului, statul 
care amână de an de zile să sprijine organiza-
rea (înființarea) unor centre de colectare unde 
să fie depozitată recolta de legume. 

Mai mult, statul face eforturi și îi sprijină, 
fapt lăudabil, pe producători din programe și 
scheme de ajutor, vezi programele „tomata” și 

usturoiul, iar atunci când trebuie să se vadă 
strategia bună a statului apar sincope. Și mai 
e ceva: cumpărătorul trebuie să fie și el educat. 
Educat să știe cum să aleagă, să fie învățat să 
mănânce sănătos. Înființarea unor centre de 
colectare ar putea fi un semn bun pentru inves-
titorii care vor să înceapă o afacere ce vizează 
procesarea legumelor. Și aici nu e vorba doar 
de roșii, ci și de vinete și ardei, de castraveți 
și de bame, de fasole păstăi și de mazăre. 
Colectarea și procesarea ar putea sprijini apa-
riția unor noi locuri de muncă, încă un avantaj 
pentru absolvenții liceelor agricole, tineri care 

se instruiesc să lucreze în industria alimentară, 
asta în timp ce ea se află în declin, un declin 
care poate fi înlăturat prin investiții și organizare, 
iar PNRR vine, cum spuneam, cu oportunități și 
cu strategii care îi încurajează pe fermierii cu 
idei și cu proiecte care sprijină agricultura să 
fie performantă. Fermierii care investesc în pro-
cesare și se specializează vor vinde, după cum 
remarca Iulia Bruchental, directorul Direcției 
Agricole a județului Constanța, produse, nu 
materie primă, vor vinde făină, nu grâu, ulei, nu 
floarea soarelui.

Iulian TALIANU

daților cetățeni români, UE, 
SEE, CE se va realiza online, 
pe platforma https://admite-
reonline.univ-ovidius.ro/. De 
asemenea, pentru al cincilea 
an consecutiv, românii de 
pretutindeni (români şi etnici 
români, cu domiciliul stabil în 
străinătate, conform actului 
de identitate) se pot înscrie 
prin platforma dedicată http://
admitereonlinerp.univ-ovidius.
ro/.

Totodată, cetățenii internaționali care 
doresc să urmeze cursuri la UOC se pot 
înscrie online utilizând platforma https://ad-
mitereonline.univ-ovidius.ro/.

În funcție de facultatea aleasă, admiterea 
se face fie pe baza concursului de dosare, 
fie prin examen de admitere - în cazul spe-
cializărilor ce presupun probarea, de către 
candidați, a unor abilități sau cunoștințe de 
specialitate.

Astfel, în 11 facultăți ale UOC (Facultatea 
de Istorie și Științe Politice, Facultatea de 
Litere, Facultatea de Științe Economice, 
Facultatea de Drept și Științe Administrative, 
Facultatea de Matematică și Informatică, 
Facultatea de Științe ale Naturii și Științe 
Agricole, Facultatea de Teologie, Facultatea 
de Psihologie și Științe ale Educației, 
Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie, 
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială 
și Maritimă, Facultatea de Construcții) admi-
terea va fi realizată pe baza mediei de la 
bacalaureat și a unui eseu motivațional sau 
a unei scrisori de intenție, în funcție de crite-
riile de selecție specifice fiecărui program de 
studii, și se va desfășura online.

La Universitatea Ovidius din Constanța 
(UOC) a început sesiunea de vară a concur-
sului de admitere pentru programele de licen-
ță și de master, informează rectorul instituţiei 
de învăţământ superior, conf. univ. dr. Dan 
Marcel Iliescu.

Potrivit sursei citate, pentru admiterea din 
acest an, sunt scoase la concurs 5041 de 
locuri la cele 77 de programe de studii uni-
versitare de licență și 2732 de locuri pentru 
59 de programe universitare de master, din 
cadrul facultăților.

Astfel, pentru programele de licență, în pe-
rioada 4 - 31 iulie 2022 vor avea loc înscrie-
rile, susținerea probelor de concurs și înma-
tricularea pentru toate domeniile de studii de 
la toate formele de învățământ – învățământ 
cu frecvență (IF), învățământ la distanță (ID) 
și învățământ cu frecvență redusă (IFR), în 
funcție de calendarul fiecărei facultăți, cu 
excepția facultăților cu programe în dome-
niul sănătății. La Facultatea de Medicină, 
Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea 
de Farmacie admiterea se desfășoară în pe-
rioada 4 iulie - 5 august 2022, când vor avea 
loc înscrierile, susținerea probelor de con-
curs, afișarea rezultatelor și înmatricularea, 
în funcție de calendarul fiecărei facultăți.

Pentru programele de master, calendarul 
general al admiterii este 4 - 31 iulie 2022, 
interval în care vor avea loc înscrierile, sus-
ținerea probelor de concurs și înmatricularea 
pentru toate domeniile de studii, conform 
calendarului specific al fiecărei facultăți. 
Excepția face Facultatea de Medicină, unde 
admiterea la master va fi în luna septembrie.

Și în acest an, la toate cele 16 facultăți și la 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic, înscrierea pentru admitere a candi-

● Universitatea Ovidius din Constanța scoate la concurs 
5041 de locuri pentru studii de licență și alte 

2732 de locuri la programele de master

La Facultatea de Arte, admiterea se rea-
lizează în baza susținerii unor probe voca-
ționale și practice, în funcție de programul 
de studii ales, în timp ce la Facultatea de 
Educație Fizică și Sport, candidații vor susți-
ne probe sportive, în funcție de programul de 
studii pentru care optează.

Pentru admiterea la Facultatea de 
Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și 
Facultatea de Farmacie, candidații vor susți-
ne examene scrise, care se vor desfășura în 
format fizic, în spațiile aparținând UOC.

Candidații declarați ADMIS nu vor plăti 
taxă de înmatriculare, iar acest proces se 
va realiza online, prin platformă, odată cu 
confirmarea locului. Pentru finalizarea înma-
triculării, candidații au obligația de a depune 
în original actele de studii utilizate la înscriere 
(diploma de bacalaureat sau, după caz, diplo-
ma de licență), precum și contractul de studii 
semnat în original. Termenul de depunere a 
actelor este menționat în fișa de înscriere.

Toate informațiile legate de admiterea 
2022 la UOC, sesiunile iulie și septembrie, 
pot fi accesate la http://admitere.univ-ovidius.
ro/, dar și pe site-urile facultăților.

Locuitorii din cartierul Badea Cârțan 
au la dispoziție noi locuri de parcare 
pe aleea Stadionului, în zona punctului 
termic. Suprafața carosabilă eliberată 
de garaje a fost reamenajată prin lu-
crări de pregătire a suprafețelor, asfal-
tare și trasare a marcajelor rutiere.

Se construiesc noi parcări pe te-
renurile eliberate de garaje și în alte 
zone din oraș. Pe strada Matei Millo, 
lângă Detașamentul de Pompieri 
Palas, au fost finalizate lucrările de 
asfaltare în 2 zone destinate parcării 
autovehiculelor. Alte 2 parcări sunt în 
lucru, se intervine cu utilaje pentru pre-
gătirea suprafețelor.

Totodată, pe strada Pescarilor, în 
zona blocurilor U2-U4, au fost dema-
rate lucrările de consolidare a terenu-
lui, în etapa premergătoare asfaltării.

SPAȚIILE DINTRE
BLOCURI 

AMENAJATE CA 
PARCĂRI
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● TECHIRGHIOL

FESTIVALUL CIREȘELOR

● PLIMBĂRI CU BICICLETA
UN TÂNĂR A FĂCUT 120 DE TRASEE

Peste 14.500 de trasee au fost efectu-
ate anul acesta cu bicicletele puse gratuit 
la dispoziție de Primăria Constanța!

Temperaturile au crescut în ultima 
perioadă, iar constănțenii își doresc tot 
mai mult să-și petreacă timpul în aer liber. 
Foarte mulți dintre ei s-au îndreptat spre 
bicicletele din sistemul de bike sharing.

Bicicletele sunt plasate în puncte cheie 
ale orașului, astfel că ne oferă o posibil-
itate largă de mișcare în locurile în care 
avem nevoie. Sistemul de bike sharing 
permite și încurajează deplasarea între 
stații, așa că nu este necesar ca o bici-
cletă să fie înapoiată tot la stația de unde 
a fost ridicată. 

Faleza Lacului Techirghiol a găzduit în 
aceste zile însorite de vară prima ediţie a 
Festivalului Cireşelor. 

Pe lângă delicioasele fructe, locuitorii 
şi turiştii au avut posibilitatea să guste din 

● O NOUĂ ȘCOALĂ SE CONSTRUIEȘTE ÎN 
NĂVODARI!  ●

Primarul orașului Năvodari, 
Florin Chelaru, a anunțat începerea 
lucrărilor de construire a Școlii nr. 3 din 
Năvodari. Acesta ne-a declarat că este 
vorba de prima unitate de învățământ 
care se construiește după Revoluție în 
Năvodari. Noua unitate de învățământ 
va fi amplasată în zona blocurilor ANL, 
pe strada Pescărușului. 

„Este adevărat, am o veste 
bună pentru tinerii din Năvodari, 
dar și pentru cadrele didactice. A 
început construirea Școlii Nr. 3, am 
fost prezent la locație, se lucrea-
ză la organizarea de șantier, iar 
în scurt timp vor începe și primele 
lucrări propriu-zise. Este un proiect 
extrem de important pentru noi, 
de aceea emoțiile sunt foarte mari 

și îmi doresc ca totul să decurgă 
bine, de aceea voi urmări înde-
aproape modul în care se imple-
mentează acest proiect. Conform 
estimărilor noastre,  școala trebuie 

să fie gata la finalul anului viitor.”, 
a declarat primarul orașului Năvodari, 
Florin Chelaru.

De menționat că această inves-
tiție în valoare de cca. 19,7 milioane 

de lei este finanțată din Programul 
Operațional Regional 2013 – 2020, 
iar contribuția financiară a Primăriei 
Năvodari este de doar 2% din această 
valoare, restul banilor fiind fonduri ne-
rambursabile provenite de la Uniunea 
Europeană.

Proiectul constă în reabilitarea și 
modernizarea corpului de clădire exis-
tent cu regim de înălțime S+P+2E, dar 
și construirea unui corp nou de clădire 
cu regim de înălțime S+P+2E+3 parțial 
și a unui corp de legătură ce va face 
trecerea de la clădirea existentă, la 
cea nouă. De această investiție vor 
beneficia cca. 600 de elevi, precum 
și cadrele didactice care predau în 
această școală. Astfel, vor fi amenaja-
te 20 de săli de clasă, 8 laboratoare cu 
anexe, o bibliotecă modernă, o sală de 
ceremonii, precum și o sală de sport 
și un teren de sport exterior. Toate 
aceste spații urmează să fie dotate 
cu mobilier și echipamente de ultimă 
generație. 

Anul acesta, de când a fost reluat 
sistemul, au fost efectuate peste 14.500 
de trasee, durata medie a unui traseu 
fiind de 48 de minute. Recordul folosirii 
bicicletei îl deține un tânăr care a efectuat 
nu mai puțin de 120 de trasee din martie 
și până acum. 

Reamintim faptul că orice turist sau 
localnic cu vârsta de peste 14 ani poate 
solicita, în mod gratuit, pe baza cărții de 
identitate, de la ghișeele de informații din 
cadrul agențiilor SPIT, un card de utiliza-
tor. Până acum, au fost emise 18.925 de 
carduri, dintre care anul acesta 1048.

Bicicleta poate fi utilizată în mod gratu-
it timp de maxim două ore, indiferent de 

numărul de închirieri zilnice. Intervalul 
minim între utilizări este de 10 minute.

Pentru a putea folosi echipamen-
tul, utilizatorii trebuie să respecte mai 
multe condiții: trebuie să dețină un card 
CtBike, să se încadreze în intervalul orar 
07:00-24:00, de luni până duminică, ulti-

ma închiriere se poate face până la ora 
22:00. De asemenea, utilizatorii au la dis-
poziție numărul de telefon cu tarif normal 
0371.787.778, disponibil 7 zile din 7, în 
intervalul orar 07:00-24:00 (robot telefon-
ic 24:00-07:00), unde pot semnala orice 
problemă.

delicatesele pregătite de reprezentanţii co-
munităţii musulmane din Techirghiol. 

Baclavale, sarailii, şuberec, plăcinte sau 
cafea la nisip au fost câteva din bunătăţile 

aflate pe faleza lacului Techirghiol.
Organizatorii, Primăria Oraşului 

Techirghiol şi Uniunea Democrată Turcă 
i-au aşteptat în fiecare seară pe faleza 

Lacului Techirghiol pentru a degusta pre-
paratele pregătite dar şi pentru a participa 
la spectacolele oferite pe scenă amplasată 
lângă statuia lui Tekir.
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  ● SPORT

UN PRIMAR CARE SE BIZUIE PE PROIECTE 
ÎI AȘTEAPTĂ PE TINERI LA STADION

  ● UN PROIECT CU IMPACT

 ÎNVĂȚARE, CERCETARE, INOVARE

● UN VIITOR MAI SIGUR PENTRU 
STUDENȚI ● PROIECTE ÎN DERULARE ●

Universitatea Maritimă din Constanța im-
plementează proiectul  ”Un viitor mai sigur 
pentru studenți”. ID 130366. Proiectul este 
cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020, Axa prioritară 6: Educație și compe-
tențe, Obiectiv specific 6.13: Creșterea nu-
mărului absolvenților de învățământ terțiar 
universitar și nonuniversitar care își găsesc 
un loc de muncă, urmare a accesului la ac-
tivități de învățare/ cercetare/ inovare, la un 
potențial loc de munca, cu accent pe sec-
toarele economice cu potențial competitiv, 
identificate conform SNC și domeniile de 
specializare inteligentă, conform SNCDI, 
Contract de finanțare nr. 22828/11.11.2020, 
cod SMIS-130366.

Proiectul are o durată de 28 luni, respec-
tiv în perioada 12 noiembrie 2020 - 11 mar-
tie 2023 și se ridică la o valoare totală de 
4.545.349,40 lei, din care valoare eligibilă 
nerambursabilă din Fondul Social European 
- 4.454.442,40 lei.

Obiectivul general al proiectului este: îm-
bunătățirea utilității sistemului educațional 
universitar pentru piața muncii, prin dez-
voltarea de sisteme de învățare bazate pe 
muncă, în vederea creșterii numărului de 
absolvenți care își găsesc un loc de muncă 
la absolvirea studiilor universitare, asigurând 
un proces integrat, complet și eficient de 
tranziție de la școală la viața activă.

Universitatea Maritimă din Constanța, 
în calitate de Beneficiar  al proiectului ”UN 
VIITOR MAI SIGUR PENTRU STUDENȚI”-
POCU 626/6/13/130366 a organizat o în-
tâlnire între factorii implicați(participanți) în 
derularea proiectului, cadre didactice univer-
sitare, agenți economici și studenți cu tema-
tica Cariera în domeniul maritim - consolida-
rea relației Universitatea - agent economic 
- student

Prin derularea tuturor etapelor de desfă-
șurare a proiectului urmărim consolidarea 
parteneriatului cu agenții economici.

Acesta fiind scopul esențial al activității 
noastre.

La eveniment au participat ca invitați 
și ca parteneri în derularea proiectului re-
prezentanți ai CN APC - domnul Director 
General Florin GOIDEA, SC BLUE LINE 
SRL - director General Valeriu IORGA, dom-
nul  Romeo BAȘA coordonator Departament 
Proiectare, CN ACN SA Constanța – doam-
na inginer Teodora Mădălina FURTUNĂ, 
Șef Departament, 
ARSVOM - domnul 
Director Iulian CREȚU, 
SC ELECTROCENTRALE 
Constanța SA - domnul in-
giner Mugurel PETEANU, 
CN TRANSELECTRICA 
SA - domnul director Florin 
GAVRILĂ, GSPTraining- 
domnul Director General 
Mitruț CARAIVAN, alături 
de Președintele Senatului, 
Rectorul, cadrele didactice 
universitare și un număr 
impresionant de studenți ai Universității 
Maritime din Constanța.

Reprezentanții Societăților au avut ocazia 
să prezinte oferte de dezvoltare a carierei-
profesionale in domeniu, serviciile, progra-
mele și strategiile instituționale, au povestit 
despre propriile experiențe, ce înseamnă să 
lucrezi în domeniu.

De asemenea și-au exprimat punctul de 
vedere pozitiv privind practica studenților și 
asigurarea forței de muncă de înaltă califi-
care. 

În LIGA a treia (seria a treia) joacă 
două echipe constănțene: FARUL II 
și GLORIA Albești. Farul II a încheiat 
campionatul pe locul trei, cu 47 de 
puncte, după ce în ultima etapă din 
play-off a pierdut cu 2-1 pe teren pro-
priu, partida cu CS Afumați, liderul se-
riei, echipă care a jucat barajul pentru 
promovarea în Liga a doua. 

Cealaltă echipă din județul Constan-
ța - Gloria Albești - a jucat în play-aut, 
ea fiind învinsă în ultima etapă cu 3-1 
de Recolta Gheorghe Doja, formație 
din județul vecin, Ialomița. 

Farul II a închei pe locul trei cu 47 
de puncte, în timp ce Gloria Albești s-a 
clasat pe primul loc, adunând 44 de 
puncte. E un loc onorabil pentru echi-
pă din mediul rural, o echipă dintr-o 
comună mică. Pregătită de antrenorul 
Sică Enache, un antrenor cu experi-
ență, bun cunoscător al adversarilor 

din seria a treia. Gloria a făcut o figură 
frumoasă în acest campionat, ape-
lând la fotbaliști din Năvodari și Valul 
lui Traian, din Mangalia și Constanța. 
Sică Enache a avut mână bună când a 
făcut selecția jucătorilor. 

Și Gloria Albești nu a dezamăgit. 
Gheorghe Moldovan, primarul comu-
nei, se bucură și spune că primăria 

și Consiliul Local au sprijinit clubul, 
atât echipa de seniori, cât și cele două 
grupe de copii, cu precizarea că una 
dintre echipe este alcătuită din copii 
care locuiesc în Mangalia, sunt jucător 
pe care îi ajută mult și părinții. Baza 
sportivă este îngrijită de primărie. Nu-i 
ușor, am avut și zile de cumpănă, dar 
nu pot abandona ideea că tinerii din 
Albești am nevoie de un stadion și de 
un exemplu la îndemână. Mai mult, 
suntem tentați ca lângă sala de sport și 
lângă terenul unde joacă Gloria să con-
struim un teren pentru antrenamente. 
Am închegat o echipă și acum suntem 
toți prieteni, nu cred că putem fi des-
părțiți, cu toate că avem nevoie de un 
sponsor doi, să intrăm pe stadion mai 
senini.” În numărul viitor, vom publica 
un interviu cu antrenorul Sică Enache. 

Iulian TALIANU

Dialogurile constructive au demonstrat 
pe baza analizei atât a realizărilor pro-
iectului la acest moment, cât și a unor noi 
oportunități oferite de agenții economici, 
inițiatorii unor proiecte atractive. 

S-a arătat că Proiectul „Un viitor mai si-
gur pentru studenți”, este sustenabil și de 
perspectivă, util pentru formarea profesio-
nală a studenților și pentru asigurarea forței  
de muncă pregătită atât în universitate cât și 
prin activitatea practică în unitățile agenților 
economici.

În intervenția sa, Dl Președinte al 
Senatului prof. univ. dr. ing Cornel Panait 
a evidențiat faptul că Ministerul Educației 
va include acest aspect în legea învăță-
mântului, formarea profesională a elevilor 
și studenților, și că unul dintre criteriile de 
evaluare a instituțiilor de învățământ supe-
rior va cuprinde  o componentă  esențială: 
gradul de angajabilitate al absolvenților în 
domeniul în care s-au pregătit.

Derularea Proiectului ”Un viitor mai sigur 
pentru studenți” vine în întâmpinarea inclu-
derii în criteriile de evaluare a universităților 
iar nouă ne face plăcere să ne considerăm 
Universitate cu program pilot privind inte-
grarea profesională a studenților.

Prof. univ. dr. ing. Violeta Vali CIUCUR,
RECTORUL UMC


