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UN PROIECT
ÎN DERULARE 

Comuna M.Kogălniceanu
O PUNTE ÎNTRE

TEORIE ȘI PIAȚA 
MUNCII

 ● MURFATLAR

A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE 
EXECUȚIE PRIVIND AMENAJAREA 

REȚELEI DE DISTRIBUȚIE 
A GAZELOR NATURALE

A SUNAT PRIMUL 
CLOPOȚEL!
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Oraşul Murfatlar a semnat 
cu Ministerul Investiţiilor şi 
Proiectelor Europene con-
tractul de finanţare privind 
„înfiinţare Distribuţie de Gaze 
Naturale în Oraşul Murfatlar 
şi Satul aparţinător Siminoc, 
Jud. Constanţa”, cod SMIS 
2014+ 144729, în valoare to-
tală de 60.467.863,67 lei, din 
care contribuţia nerambursa-

bilă a Uniunii Europene (85%) este de 43.155.602,45 lei, restul 
finanţării fiind asigurată de la bugetul naţional 15% (buget de stat 
si buget local) 7.615.694,55 lei şi valoarea ne-eligibilă inclusivT-
VAde 9.696.566,67 lei.

Proiectul are ca obiectiv general realizarea unei reţele inteli-
gente de distribuţie gaze naturale cu o lungime de aproximativ 
69,219 Km, cu funcţionalitate 100%, în vederea creşterii nivelului 
de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare şi de integrare a 
activităţilor de transport, distribuţie si consum final.

Data estimată pentru finalizarea proiectului este 15 septembrie 
2023.

Principalele rezultate aşteptate sunt:
1. Reţea de distribuţie gaze naturale (nouă) în lungime de 

aproximativ: 69,219 km.
2. Staţie de reglare-măsurare- predare: 14.200 Nmc/h (din 

care 6.500 Nmc/h Murfatlar Vest şi Siminoc, cu odorizare, încăl-
zire şi sistem de preluare şi prelucrare a datelor transmise prin 
fibră optică.

3. Numărul total de racorduri la reţeaua de distribuţie -1.362.
4. Racord SRMP Murfatlar Vest.
Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul 

Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Într-un eveniment 
organizat la Con-
stanța, reprezentan-
ții Clubului Sportiv 
Municipal Constanța 
au prezentat ofici-
al strategia pentru 
acest nou început 
al sportului constăn-
țean. Alături de spor-
tivii legitimați ai CSM 
Constanța, perso-
nalități marcante ale 
sportului și reprezen-
tanți ai autorităților, 
au răspuns invitației de a lua parte la prezentarea strategiei. Au fost prezenți Ministrul Spor-
tului, Eduard Novak, Primarul Municipiului Constanța Vergil Chițac, Viceprimarul Municipiului 
Constanța Ionuț Rusu, Directorul CSM Constanța Andrei Talpeș dar și personalități marcante 
ale sportului din România precum Gheorghe Hagi, Ilie Floroiu sau Elena Frîncu. Organizarea 
disciplinelor sportive sub umbrela unui singur Club Sportiv Municipal a fost salutată de către 
Ministrul Sportului, Eduard Novak, care a declarat:  „Mă bucur foarte mult să mă aflu aici, la 
un moment atât de special pentru sportul românesc și pentru sportul constănțean! Lansarea 
Clubului Sportiv Municipal Constanța în competițiile oficiale este foarte importantă atât pentru 
comunitate, cât și pentru sportivi. Constanța era unul dintre puținele orașe importante ale 
țării fără un astfel de obiectiv. Acest oraș însă, a dat României mulți campioni și acum poa-
te continua această tradiție. Sunt sigur că tot sportul românesc va avea numai de câștigat. 
Va fi un lucru extraordinar în primul rând pentru comunitatea locală. Sper și sunt sigur că 
veți atrage mulți oameni către sport, pentru că acesta trebuie să fie un obiectiv principal. Vă 
garantez că eu, personal, dar și Ministerul Sportului, pentru asta muncim. Vrem să aducem  

  ● TECHIRGHIOL

SOLUȚIILE PENTRU  
NOILE PROVOCĂRI AU VENIT 

DE LA PRIMĂRIE

SPORT ȘI DISTRACȚIE

ÎN PROIECTUL „HERCULES”

● PRIMA VICTORIE

ÎNFIINȚAREA CSM CONSTANȚA



● Dotări de ultimă generație la Liceul 
Teoretic Emil Racoviță din Techirghiol. 

După o reabilitare făcută cum scrie 
la carte și după dotări de pe urma că-
rora elevii vor beneficia multă vreme 
de acum încolo, Liceul Teoretic din 
Techirghiol are o frumoasă carte de 
vizită și o atractivă ofertă educaționa-
lă sub o deviză inspirată: „ce înveți, 
pentru tine înveți”. Primii care pot de-
pune mărturie că la liceul de aici se 
face carte sunt absolvenții, elevii care 
au promovat sub o competentă îndru-
mare proiecte și experiențe care i-au 
ajutat să asimileze noi cunoștințe, idei 
și abilități care au fost de fiecare dată 
un punct de sprijin pentru ei pe piața 
muncii într-o continuă mișcare. 

Proiectele au avut un impact major, 
ele fiind de un real folos tinerilor care 
s-au instruit (și se instruiesc) aici - în-
tr-o școală care a format caractere - 
unde elevii au avut la îndemână soluții 
pentru noile provocări. 

„Laboratoarele de biologie și chi-
mie, de fizică și gastronomie au fost 
renovate și dotate cu mobilier nou, cu 
videoproiector și tablă inteligentă, pre-
cizează Iulian Soceanu, primarul ora-
șului. Primarul trece în revista avanta-
jele pe care le au elevii și subliniază că 
oferta educațională pentru anul școlar 
2022-2023 este una atractivă, adap-
tată la cerințele pieței care pun preț 
pe abilități și competențe practice; la 
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  ●  Techirghiol

SOLUȚIILE PENTRU NOILE PROVOCĂRI
AU VENIT DE LA PRIMĂRIE

  ● MURFATLAR
A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE EXECUȚIE 

PRIVIND  AMENAJAREA REȚELEI DE 
DISTRIBUȚIE  A GAZELOR NATURALE

învățământul profesional - într-o clasă 
cu 26 de elevi - adolescenții se pre-
gătesc pentru calificarea de bucătar, 
beneficiid de un spațiu adecvat, la un 
agent economic din Techirghiol, ceea 
ce este un avantaj pentru elevi. Două 
proiecte, ERASMUS și ROSE sunt un 
punct de sprijin când vine vorba de cre-
ativitatea elevilor. Liceul din Techirghiol 
dezvoltă colaborarea cu asociații și cu 
agenții economici, promovând idei și 
măsuri care stimulează creativitatea în 
învățământul profesional, o cale care îi 
apropie pe absolvenți de piața muncii. 

La Techirghiol, un oraș unde turismul 
a înviorat piața locurilor de muncă, în-
deosebi în sezonul estival, unitățile de 
învățământ beneficiază de atenția și de 
sprijinul primăriei, încă un semn că fie-

care promoție de liceeni este pregătită 
să preia ștafeta unei tradiții și să aducă 
pe piața muncii într-o bună zi energia 
pe care comunitatea și societatea aș-
teaptă să le promoveze. Cu sprijin de la 
primărie și de la Consiliul Local, elevii 
și părinții lor întâmpină cu altă stare de 
spirit ziua de mâine. Pe lângă sumele 
venite la de la bugetul de stat pentru 
bursele sociale și de merit, după cum 
remarca Iulian Soceanu, primarul ora-
șului, consilierii locali au aprobat 143 
de burse, 96 de merit și 47 de burse 
sociale. Tot consilierii locali au aprobat 
un proiect de hotărâre care va înlesni 
constituirea (de către CNI)  a unei cre-
șe în orașul Techirghiol.

Tot la Murfatlar, un oraș cu o 
agendă bogată în proiecte privind 
dezvoltarea infrastructurii, se află 
în atenția primăriei un program de 
construire a unor locuințe sociale. 
„Am primit un mare număr 
de cereri, sunt solicitări de 
locuințe sociale, avem în 
evidență grupuri vulnerabi-
le. Am finalizat cu succes 
un proiect transfrontalier, 
astfel, pot afirma că orașul a 
căpătat un plus de frumuse-
țe, mai cu seamă că printre 
obiective s-au aflat casa de 
cultură și spațiile verzi. Mă 
bucur că tinerii din Murfatlar 
vor avea la dispoziție spații 
adecvate pentru petrecerea 

timpului liber și pentru orga-
nizarea unor întâlniri ce vor 
avea drept scop instruirea 
și dezvoltarea personalită-
ții lor într-o vreme când pe 
piața muncii apar obstacole 
neașteptate. Avem în pregă-
tire alte câteva proiecte cu 
un impact major pentru tineri 
și pentru elevi, pentru spor-
tivi dar și pentru vârstnici.” 
Primăria caută soluții pentru noile 
provocări și pregătim un set de 
măsuri care să vină cu propuneri 
pentru așteptările tinerilor din ora-
șul Murfatlar, pentru educație, dar 
și pentru distracție. 

Adrian CRĂCIUN

continuarea din pag. 1
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 ●  Comuna M. Kogălniceanu
O PUNTE ÎNTRE TEORIE ȘI PIAȚA MUNCII

A sunat primul clopoțel! 

● A fost demarat un proiect cu 
impact major pentru educație 

În septembrie, toate priviri-
le se îndreaptă către școală, 
asta se întâmplă mai mult decât 
până acum și la Mihail Kogăl-
niceanu, o comună care, mai 
nou, beneficiază de un proiect 
ce vizează renovarea integrată 
a corpurilor de clădire C1 și C2 
de la Liceul Teoretic, unul dintre 
cele mai mari din mediul rural, o 
unitate de învățământ cu tradi-
ție și cu o carte de vizită căreia 
profesorii de aici i-au dat stră-
lucire, pregătindu-i pe elevi să 
fie de fiecare dată printre pro-
tagoniștii unor olimpiade și con-
cursuri școlare, protagoniști pe 
scenele unor centre culturale. 

Proiectul este finanțat - se cu-
vine să precizăm -, din planul 
Național de Redresare și Rezili-
ență, componenta 5  - valuri re-
novării Axa 2, o sumă de gran-
turi pentru eficiență energetică 
și reziliență în clădiri publice. 
Lucrările vor fi executate, spune 
Ancuța Belu, primarul comunei, 
în baza unui contract de finan-
țare nerambursabilă încheiat cu 
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 
Publice și Administrației. 

„Avem o strategie, adaugă 
Ancuța Belu, ce ne ajută să 
îmbunătățim infrastructura șco-
lară, am pus la punct și grădini-
țele din comună, ne gândim la 
dotări și identificăm noi soluții 
care să vină în sprijinul cadrelor 

didactice. Valoarea proiectului 
este de 15.478.862,07 lei. Sunt 
cifre care spun și ele ceva.” 

Profesoara Florentina Pe-
tre, directorul liceului, un ca-
dru didactic cu experiență, fost 

inspector școlar, inițiatoarea 
unor pachete de măsuri care 
au avut un impact major privind 
pregătirea elevilor, spune că 
„Obiectivul proiectului este unul 
generos, el vizează eficientiza-
rea energetică și consolidarea 
celor două corpuri de clădire. 
Ne bucurăm că proiectul a fost 
demarat, iar implementarea lui 

se va face în 36 de luni. Liceul 
din comuna va fi o bijuterie, cu 
dotări și săli de clasă atractive 
și cu dotări performante, încă 
un argument că liceul nostru e 
locul unde elevii vor avea la dis-
poziție un cadru adecvat pentru 
instruire și pentru promovarea 
unei oferte educaționale care 
să fie o punte între teorie și pia-
ța muncii, o ofertă care se spriji-
nă pe rigoare și disciplină”. 

Ionela BARBU

Vergil Chițac, primarul municipiului 
Constanța, a fost astăzi alături de 
elevii, părinții și profesorii de la Școala 
Gimnazială nr.17 „Ion Minulescu”.

„Începem și acest an școlar cu 
încrederea că școala reprezintă garanția 
dezvoltării și reușitei copiilor noștri, 
gara obligatorie prin care trec toate 
trenurile către succes. Fără încrederea 
în capacitatea școlii de a crea minți 
luminate și caractere puternice, totul s-ar 
ruina. 

Încurajăm eforturile tuturor școlilor din 
Constanța de a îmbunătăți și moderniza 
permanent procesul educațional, inclusiv 
prin bunele practici și modele oferite 
de școala europeană. Am încredere că 
școala de mâine va fi și în Constanța 
mai frumoasă, mai bună, mai creativă, 
mai atractivă, mai eficientă decât cea 
de astăzi și vă doresc tuturor un nou an 
școlar rodnic și fericit!”

Primăria Constanța investește în mod 
prioritar în scolile din oraș, pentru că 
aceasta este cea mai profitabilă investiție 
pentru viitorul comunității și orașului 
nostru. 

- Se reabilitează școli și infrastructuri 
școlare din fonduri nerambursabile. Am 
finalizat sau suntem în fază de execuție, 
lucrări de reabilitare la mai multe 
unități preșcolare și școlare, licee, școli 
gimnaziale și grădinițe, a căror valoare 
totală este de cca 60 de milioane de lei.  

Pentru refacerea și reabilitarea 
infrastructurii școlare am mobilizat, 
de asemenea, resursele Programului 
Național de Dezvoltare Locală / PNDL, 
prin intermediul căruia am finanțat lucrări 
de reabilitare și modernizare a unor 
infrastructuri școlare din municipiu cu o 
valoare totală a investițiilor de peste 28 
de milioane lei. 

- Facem o școală mai sigură prin 
finanțarea programelor de realizare a 
împrejmuirilor, securizare a clădirilor, 
dotarea acestora cu sisteme antiefracție, 
supraveghere video, interfon - control 
acces etc. Au fost alocate fonduri,la mai 
multe unități școlare, în valoare totală de 
peste un milion de lei (1.075.000 lei). 

- Direcția Generală Poliția Locală 
asigură protecția unităților de 
învățământ, precum și intervenții privind 

acțiunile de prevenire și combatere 
a faptelor antisociale și a delicvenței 
juvenile. În curând, va deveni funcțional 
un dispecerat de monitorizare video 
a unităților de învățământ, care 
funcționează la Școala nr. 1 și care 
monitorizează 100 de obiective, cu 
peste 200 de camere video – o investiție 
de circa 2,5 milioane lei. 

- Prin finanțare complementară, au 
fost alocate fonduri în valoare totală de 
8.529.881,88 lei pentru o școală mai 
curată și mai îngrijită. 

- Municipalitatea derulează proiectul 
cu fonduri europene “Consolidarea 
capacității unităților de învățământ 
preuniversitar de stat din municipiul 
Constanța în vederea gestionării 
virusului SARS-CoV-2”, proiect care 
vizează dotarea a 92 de unități de 
învățământ preuniversitar de stat din 
municipiul Constanța cu echipamente 
de protecție medicală și dispozitive 
medicale necesare pentru diminuarea 
riscului de propagare a infecției cu 
SARS-COV-2.

- Există finanțare pentru dotarea 
tuturor elevilor cu tablete și vom avea 

grijă ca acest proiect să se concretizeze 
integral în perioada următoare. 

- Facilităm accesul la școală al 
copiilor. Continuăm și dezvoltăm 
proiectul traseelor autobuzelor școlare. 

- Continuăm proiectele privind 
sprijinirea elevilor cu rechizite școlare. 
Pachetele cu rechizite ajung anual la 
peste 32.000 de beneficiari (8.048 de 
copii din grădinițe, 13.164 de copii din 
ciclul primar, 11.128 de copii din ciclul 
gimnazial). 

- Printre proiectele viitoare, cele 
mai importante în acest domeniu sunt 
alocarea din PNRR / Programul Național 
de Redresare și Reziliență a cca 15 
milioane de euro pentru renovarea 
clădirilor publice, proiect în care avem 
în vedere 17 unități de învățământ.

- Totodată, municipalitatea continuă 
să asigure și în acest an accesul la 
educație în limba maternă pentru sute 
de copii ai refugiaților ucraineni care 
au găsit în municipiul nostru o a doua 
șansă la școală și o a doua șansă la 
viață.
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  ● Comuna POARTA ALBĂ
  ● INSPIRAȚIA ELEVILOR

RĂSPLĂTITĂ CU PREMII DE RAJA

 ● Vă semnalăm o carte 

    POVESTIRILE DIN ACEST VOLUM 
                                                 AU FOST ECRANIZATE 

Pentru pasionații de lectură, și pentru 
cei care vor să descopere bucuria lecturii, 
inserăm în această pagină o informație de 
ultimă oră, e vorba de apariția în librării a 
unei capodopere, o carte semnată de Dino 
Buzzati, volum apărut într-o colecție apreci-
ată de cititorii statornici, cei care așteaptă 
cu nerăbdare un semnal privind cele mai 
recente apariții editoriale. 

Volumul pe care îl semnalăm adună între 
coperți două povestiri: BARNABO, OMUL 
MUNȚILOR și SECRETUL PĂDURII BĂ-
TRÂNE, lucrări care s-au bucurat de un 
mare succes, ele fiind, după cum se pre-
cizează pe ultima copertă, ecranizate. Car-

Copiii își amin-
tesc și azi de Ziua 
Porților deschise, 
un eveniment pen-
tru elevii claselor 
care au socializat 
cu preșcolarii în 
cadrul unor activi-
tăți care au avut ca 
obiectiv atragerea 
și implicarea preșcolarilor, un 
obiectiv privit cu atenția cu-
venită de cadrele didactice, 
precizează Georgiana Cara-
pcea, consilier de imagine la 
Școala Gimnazială nr. 1 din 
comuna Poarta Albă, o uni-
tate de învățământ care dez-
voltă o serie de parteneriate, 
mai nou, cu ISU Dobrogea și 
cu RAJA Constanța. În pri-
mul caz de reprezentanții de 
la ISU s-au întâlnit cu elevii 
școlii amintite cu prilejul unei campanii 
de informare despre pericolul de incen-
diu, ori de intoxicare provocată de sur-
se neconforme ori neverificate de gaze 
naturale în locuințe, despre modul în 
care putem preveni incendiile și gestio-
narea acestora, metode de protecție în 
cazul unui cutremur.” 

tea pe care o prezentăm aici, - tradusă 
de Anca Giurăscu - e o provocare, e 
o invitație la lectură. Dino Buzzati, un 
jurnalist care a făcut carieră în publi-
cații de prestigiu, (și-a început cariera 
în redacția ziarului Coliere della Sera) 
s-a impus pe piață literară cu Deșertul 
tătarilor, una din capodoperele sale. 

Vă semnalăm cu bucurie această 
nouă carte și vă îndemnăm să nu ezi-
tați să o descoperiți. Veți avea la înde-
mână o lectură plăcută la început de 
toamnă. 

Ionela BARBU

Universitatea Ovidius din Constanța 
(UOC) a participat, la o nouă întâlnire 
transnaţională din cadrul proiectului 
European Alliance for Sport and Men-
tal Health (EASMH), cod 622832-EPP-
1-2020-1-IT-SPO-SCP, finanțat cu 
398.450 euro prin Programul european 
Erasmus Plus, informează prof. univ. 
dr. Ionel Melenco, managerul proiectu-
lui din partea UOC. 

Potrivit sursei citate, evenimentul a 
avut loc la Bruxelles, în Belgia, iar din 
delegația UOC au făcut parte antreno-
rii sportivi Alexandru Oltean și Iulian 
Șerbu.

„În cadrul întâlnirii, viitorii in-
structori sportivi pentru persoa-
nele cu probleme de sănătate 
mintală au finalizat proiectele 
pilot pe care le vor implemen-
ta în cadrul unor instituții unde 
persoanele vizate să poată be-
neficia de efectele pozitive ale 
exercițiului fizic. Programele 
propuse pentru implementare 
sunt adaptate specificului fiecă-
rei țări și sunt structurate astfel 
încât să producă efectele scon-
tate și să ofere o alternativă 
verificată din punct de vedere 
științific pentru medicație și izo-
lare, aspecte des întâlnite în ca-
zul persoanelor cu probleme de 
sănătate mintală”, precizează prof. 
univ. dr. Ionel Melenco.

Proiectul EASMH își propune să 
creeze o rețea europeană capabilă să 
promoveze beneficiile sportului pentru 
prevenirea, tratamentul și reabilitarea 
psihiatrică – cu materiale și instru-
mente de formare adecvate pentru 
instructorii sportivi și profesioniștii din 
domeniul sănătății.

Proiectul este în derulare, în cadrul 
unui consorţiu din care fac parte Uni-
versitatea Ovidius din Constanţa (Ro-
mânia), European Culture and Sport 
Organization (Italia - lider de proiect), 
European Platform for Sports and In-
novation (Belgia), Everton in the Com-
munity (Regatul Unit al Marii Britanii și 
al Irlandei de Nord), Università degli 
studi della Campania Luigi Vanvitelli 
(Italia), Federació Salut Mental Ca-
talunya (Spania), Hämeen Liikunta ja 
Urheilu ry (Finlanda) și Asociația Euro-
peană de Psihiatrie (Franța). 

Elevii au participat la activități edu-
cative menite să-i învețe să prevină in-
cendiile într-o locuință și să acționeze 
rapid și corect în eventualitatea unui 
dezastru natural. 

„Inițiem parteneriate și proiecte 
care ne sprijină în procesul instructiv 
- educativ”, spune Florentina Mangri, 

directorul școlii, 
un cadru didac-
tic cu o vastă 
experiență la 
catedră. De cu-
rând, precizea-
ză profesoara 
Mangri, RAJA 
S.A., se află în 
parteneriat cu 

mai multe școli și grădinițe 
din județ, a venit în școala 
noastră unde reprezentan-
ții operatorului regional de 
apă, au purtat un dialog cu 
elevii în cadrul unei activități 
care a avut ca temă: APA. 

A fost, să spunem așa, 
ZIUA  APEI, o activitate 
unde au fost realizate afișe 
tematice și obiecte decora-
tive cu desene despre apă, 
despre gestionarea resurse-

lor de apă. În final, oaspeții au răsplătit 
inspirația elevilor cu materiale promo-
ționale: șepci, pixuri, și pliante despre 
proiectele de dezvoltare regională, cu 
finanțare europeană, proiecte imple-
mentate de operatorului amintit.” 

Ionela BARBU
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ANDREI MARGA: 
„Este prea slabă 

dezbaterea publică în 
societatea noastră”

● interlocutor Andrei Marga, fost  ministru al educației 
naționale și ministru al afacerilor externe al României

- Vă invit, domnule Andrei Marga, să intrăm 
direct în subiect. Nu cred că este cazul să insist 
asupra CV dumneavoastră. Sunteți cunoscut, 
să zic așa, ca o vedetă. Cititorii noștri vor să vă 
cunoască, mai nou, opiniile! 

Cum bate vântul politicii în U.E.?

Andrei Marga: După startul bun și progresele 
Uniunii Europene până la mandatele lui Jacqu-
es Delors și Romano Prodi, au urmat sărăcirea 
ideilor și birocratizarea, căreia nu i se dă de 
capăt.  Deja Helmut Schmidt atrăgea atenția că 
este neprecaută și riscantă extinderea cu orice 
preț a Uniunii, în locul integrării bine gândite. 
O spun astăzi reprezentanții multor țări și cei 
mai importanți intelectuali publici europeni de 
azi – de la Habermasși Piketty, la Bootle sau 
Wirsching. 

Politica la nivelul Uniunii Europene are acum 
cel puțin încă trei probleme. Prima este aceea 
că trebuie revenit la tratatele de aderare, care 
și-au  asumat că parlamentele și guvernele 
statelor naționale își păstrează autoritatea. Uni-
ficarea europeană are de progresat, dar în clipa 
de față este, din nefericire, prea puțin pregătită. 
Deși în țările comunitare există centre capabile 
să dea soluții, se trece peste vocea lor.

A doua problemă, cum se observă în argu-
mentele ce vin abundent din Franța, Irlanda, 
Polonia, Cehia, Ungaria și din alte țări, este 
reforma instituțională a Uniunii Europene. Este 
nevoie de o reformă care să înlăture decora-
tivitatea parlamentulului european, să aducă 
Comisia Europeană sub control democratic și 
să lămurească ce este cu Consiliul, care nu 
are legitimate să decidă. Reforma va trebui să 
democratizeze funcționarea Uniunii Europene și 
să facă loc creativității istorice.

A treia problemă este scăderea calității deci-
ziilor. De pildă, simple sancțiuni nu sunt politică. 
A avea politică presupune viziuni asupra viito-
rului – științifico-tehnologice, sociale, juridice, 
culturale–și a pune în mișcare forțe capabile. 
Lumea devine acum scena competiției – să spe-
răm nu și a confruntării – supraputerilor, dar, în 
optică europeană firească, istoria nu se reduce 
la interacțiunea acestora. Aria culturală euro-
peană ar avea ceva propriu de spus.

- Vor să afle, de pildă, câți ani aveați în anul 
când Regele a fost nevoit să abdice? 

Andrei Marga: Aveam ceva peste un an. 
Părinții mi-au relatat însă cum au stat lucrurile 
sub regalitate, mai ales că tatăl meu era un fel 
de administrator al unui domeniu, iar mama o 
cunoștință a familiei unui inginer german de la 
Mogoșoaia, care a și plecat după abdicarea 
regelui. 

- Aveți o experiență apreciată de colegii dvs., 
așa că este firesc, să vă întreb: Cum trebuie să 
fie, domnule Marga, o universitate ca să fie per-
formantă?

Andrei Marga: Se pot spune multe – am și 
publicat o carte pe acest subiect (Universi-
tatea veritabilă, Editura Academiei Române, 
București, 2016). Rezum opinia mea spunând 
că ceea ce numim universitate performantăare 
trei componente: cadre didactice de nivel re-
spectabil, selectate meritocratic; administrație 
academică inovativă, capabilă să pună în relief 
una sau mai multe realizări aparte ale acelei 
universități; stimularea creativilor. Vă dau doar 
câteva exemple. 

Am cunoscut cele mai bune universități din 
lume șiam cooperat îndeaproapecu zeci de li-
deri academici. Nu am auzit pe vreunul să se 
ocupe de posturile copiilor, ginerilor, rudelor etc. 
în universitatea pe care o reprezentau. Aceștia 
puteau concura, firește, dar în alte locuri. 

Apoi, concursurile trebuie să fie cât mai largi 
ca suprafață de recrutare. Nu există în lumea 
de referință ocupare de posturi universitare prin 
avansare  sau prin regionalizare. Plagiatul este 
socotit, pe bună dreptate, furt și îl scoate defini-
tiv din cursă pe orice făptuitor.

Parohialismul este contraproductiv. O admi-
nistrație universitară trebuie să privească spre 
vârfuri! Se pot înșela, desigur, și unii dintre cei 
socotiți mari. De exemplu, un președinte de la 
Harvard a trebuit să recunoască la urmă că, prin 
măsurile sale, doar a sprijinit o nefastă segre-
gare socială a tinerilor. Și a regretat. Oricum, 
nu optica neinformată sociologic, ideologia și 
scientismul mărunt fac orizontul, ci cultura in-
stituțională.

O administrație universitară trebuie să fie ca-
pabilă să inițieze și să scoată în față realizări 
aparte. Mărturisesc că în cei nouăsprezece ani 
în care am condus Universitatea Babeș-Bolyai 
am căutat, împreună cu colegii mei, să o pro-
filăm în context național, european și mondial 
consolidând o tradiție de cercetări experimenta-
le în științele naturii și de studii factuale în ști-
ințele sociale, lansând formula organizării mul-

ticulturale cu bază linguală, structurând studiile 
teologice conform premiselor din Transilvania, 
dezvoltând un angajament fără precedent în 
învățarea limbilor și atrăgând vârfuri intelectuale 
de nivel european și mondial în activitățile ei. Ce 
s-a realizat este consemnat înpublicații din dife-
rite țări și, firește, în istorii (vezi, de pildă, Ovidiu 
Ghitta, coord., Istoria Universității Babeș-Bolyai, 
Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013) și alte cărți 
din țară.

Trebuie asumată continuu misiunea universi-
tății. Încă Humboldt accentua acest aspect. Azi 
este de insistat că universitatea nu este unitate 
comercială, nici asociație civică, nici întreprin-
dere, ci o unitate dedicată cunoașterii avansate 
și formării de creatori. Iar studenții nu sunt nici 
obiect al educației, nici clienți, cum se crede, ci 
parteneri. „World class university” – care a deve-
nit deviză de când China s-a relansat – nu este 
posibilă fără ancorarea universității în nevoile 
propriei societăți.

- Ca ministru al Educației, ați pus bazele unor 
reforme în învățământ. Mulți povestesc și astăzi 
despre ele. De ce s-a deteriorat starea învăță-
mântului în ultimii ani?

Andrei Marga: Era o reformă concepută la 
nivelul Poloniei, Ungariei și Cehiei de atunci și 
aducea învățământul românesc la nivelul foarte 
bun de la acea oră. În 1999, am și deschis, la 
Washington DC, ca invitat, desigur, împreună 
cu ministrul Braziliei, Conferința Mondială a 
Educației, organizată de Banca Mondială, fiind 
considerați exponenți ai celor mai dinamice țări 
în reforme. Se refăcuse încrederea concetățeni-
lor în învățământul din țară. Însă, după 2001, s-a 
părăsit reforma, din cauza nepriceperii deciden-
ților. Au venit miniștri fără pregătire managerială 
sau fără experiență în învățământ sau incapabili 
de decizii de talie națională. După 2001, încre-
derea concetățenilor în învățământul din țară 
s-a redus progresiv. Acum se trăiește, ca feno-
men nou, fuga tinerilor de acest învățământ. Mai 
salvează situația învățământul preuniversitar 
privat, din unele localități, dar este prea puțin și 
cam târziu. Acum, decidenții nu știu face refor-

mă și nici nu fac. Presa a susținut în 1997-2000 
reforma. Acum, debusolarea este generală. Mă-
suri mărunte, fără orizont! 

- De ce se înregistrează (în România) cel mai 
mare abandon școlar din Europa?

Andrei Marga: În 2000, ca ministru al edu-
cației naționale, împreună cu colegii din județe 
și din minister, redusesem abandonul școlar la 
aproximativ 2%. S-au luat atunci multe măsuri 
(vezi A. Marga, Anii reformei 1997-2000, Efes, 
Cluj-Napoca, 2006). Acum, așa cum se declară, 
abandonul școlar trece de 12%! Cauzele sunt 
multe. Le enumăr, doar. 

Dezinteresul și amatorismulautorităților sunt 
cauza principală. Desființarea de școli  în 2010-
2014 în sate și periferii cu puțini elevi a fost o 
mare eroare. 

Ca ministru, am dat atenție specială comu-
nităților romilor sub aspectul condițiilor de șco-
larizare. Cu o organizare adecvată, romii au 
venit la școală. Acum, tot mai mulți copii de romi 
cerșesc la supermarketuri.

Suprema cauză a abandonului școlar este 
însă  deteriorarea tot mai gravă a condiției mate-
riale a familiilor. S-a ajuns, din nou, la nefastele 
recorduri interbelice: copilul nu e lăsat la școală 
căci trebuie să agonisească hrana familiei pă-
zind oi, lucrând la fân, sau chiar cerșind. Nu mai 
vorbesc de revenirea slugăritului. Nesfârșit de 
trist în Europa secolului al 21-lea!

- De ce înregistrăm cel mai mic consum de 
carte pe locuitor? Au pierdut românii plăcerea 
lecturii? 

Andrei Marga: Discuția ar trebui dusă până la 
detalii tehnice. Trec în revistă rapid doar câteva 
cauze.

Este vorba de prăbușirea bibliotecilor publi-
ce din România. S-a încercat timid și sporadic 
învierea lor, dar, să fim onești, este doar pen-
tru raportare! Dacă tot se discută de PNRR, ar 
trebui văzut cât s-a prevăzut pentru reabilitarea 
bibliotecilor publice. Nesemnificativ!

A scăzut lectura la profesori și la formatorii de 
opinie. Nu se mai traduc scrieri de referință din 
ceea ce se publică pe plan internațional, ci mai 
mult cărți de manipulare. S-a destrămat rețeaua 
națională de distribuție a cărților și presei, des-
pre care va trebui discutat ca subiect dramatic 
pentru România actuală.

Este prea slabă dezbaterea publică în soci-
etatea noastră. În unele țări se citește oriunde 
– în tren, în avion, așteptând la un rând etc. La 
noi, dezbaterea fiind redusă, nu se stârnește su-
ficient un interes pentru carte.

Trebuie gândită refacerea interesului pentru 
lectură în cadrul unei regândiri a competitivității 
produselor României, a unei reforme chibzuite 
a educației și a unei refaceri a vieții publice din 
țară! Așa cum funcționează acum viața publică 
din România – cu numeroși căpătuiți, neprice-
puți și amatori  la decizii – nu se poate da soluție 
nici la asemenea chestiuni.

- De ce este în scădere nivelul profesional?
Andrei Marga: Și aici este un subiect cu mul-

te dependențe. Enumăr, doar, câteva cauze.
Emigrația a scos din țară oameni mai ca-

lificați și mai motivați să muncească. Apoi, în 
societate se fac cariere fără merite (politruci, 
pile, nepotism, favoritisme sunt cât vrei!), de 
sus până jos. Iar sistemul de „desemnare perso-
nală” în funcții – care, în treacăt fie zis, încalcă 
Constituția – este fără analog în Europa actuală! 
S-a pierdut, în orice caz, motivația legată de 
mobilitatea socială ascendentă, încât mulți tineri 
nu se mai simt încurajați și nu se mai ostenesc 
să se pregătească. Mai departe, descurajarea 
întreprinzătorului autohton are și efecte în pro-
fesionalizare. În sfârșit, s-a distrus curriculumul 
național în învățământ, încât pregătirea școlară, 
liceală, profesională și universitară este fără ori-
zont profesional clar. 

Odată cu înviorarea inițiativei privatelocale,-
crește nivelul profesional. În agricultură avem 
probe. Dar refacerea acestuia durează. 

- Cum trebuie să fie infrastructura unei uni-
versități pentru ca ea să fie competitivă? 

Andrei Marga: Infrastructura universităților 
trebuie să fie normalizată sub aspectele: spa-
ții didactice, cămine pentru studenți, echipare 
electronică, dotarea laboratoarelor. Dar să 
rămânem realiști – doar cu infrastructură bună 
nu iese mare lucru. Îmi vin în minteacum trei 
experiențe.

În cele cinci mandate la conducerea Univer-
sității „Babeș-Bolyai”, am adăugat vreo douăze-
cișicinci de clădiri la patrimoniul instituției și am 
realizat cea mai mare dezvoltare a universității 
clujene din istoria ei. Cu cincizecișicinci de mii 
de studenți, s-a atins, în 2009, maximumul în-
tr-o universitate publică din țară. În 2011, de 
la Shanghai s-a anunțat că universitatea este 
vizată pentru a intra în lista primelor cincisute 
de universități din lume, în cel mai exigent cla-
sament existent. 

Apoi, totul a slăbit. După plecarea mea, în 
2012, a scăzut cu o treime efectivul de studenți, 
dar, paradoxal ... se cumpără clădiri, evident din 
alte interese. A scăzut și restul.

Am lansat, de exemplu, construcția Facultății 
de Științe Economice, cu finanțare de la guvern 
și din resurse proprii. Nivelul de echipare era 
atât de ridicat și de strălucitor încât rectorul 
universității din Viena, care mi-era oaspete, m-a 
întrebat: „spune-mi, aici se și lucrează?”. Am 
răspuns că „nu este expoziție!”. Doar că, după 
ani, acel rector, un eminent economist, a avut 
dreptate. Dintr-o investiție la vârf, nu a ieșit mare 
lucru, nivelul facultății, în context mai larg, fiind 
acum banal.

Am investit mult ca rector în echiparea la 
nivel internațional a laboratoarelor de fizică, chi-
mie etc. De pildă, la un moment dat, se opera 
în universitate cu patru microscoape electronice 
cumpărate, în vreme ce universități vestite din 
Europa închiriau unu. L-am invitat în vizită pro-
fesională pe consilierul președintelui american 
pentru relația universități – cercetare- industrie. 
A venit, a văzut laboratoarele și a spus public: 
„sunteți supraechipați (overendowed), dar vă 
mai trebuie idei în cercetare și o politică a cerce-
tării științifice și tehnologice”. 

- Cum ar trebui făcută selecția valorilor?
Andrei Marga: Subiectul meritocrație ar tre-

bui adus în miezul dezbaterii publice din țară. Ar 
trebui, totodată, învățat din ceea ce fac pentru 
meritocrație alte țări. România și-a distrus, din 
nefericire, în ultimul mai bine de un deceniu, și 
meritocrația pe care o agonisise. 

În orice caz, este nevoie de competiții pentru 
posturicu criterii bine formulate, legate de miza 
postului, de pildă. De criterii care se referă la 
ceea ce poate face un candidat cu mintea și 
brațele lui. Este nevoie de competiții curate, nu 
de cele viciate.

Iulian TALIANU
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Consiliul Local al Orașului Năvodari a apro-
bat, desființarea Serviciului Public de alimen-
tare cu energie termică în sistem centralizat în 
orașul Năvodari și încetarea prestării serviciului 
public de către SC Termica Distribuție Năvodari, 
începând cu data de 1 octombrie 2022. 

Măsura a fost luată ca urmare a scăderii con-
siderabile a numărului de abonați din sistemul 
centralizat de termoficare și a creșterii restan-
țelor abonaților către SC Termica Distribuție. 
La data de 1 iulie 2022, SC Termica Distribuție 
Năvodari mai avea 1778 de abonați casnici la 
apă caldă și căldură (dintr-un total de 10.000), 
dintre care 1334 de abonați înregistrau datorii 
de 1,7 milioane lei,

În același timp, Rompetrol Energy, compania 
care produce și furnizează agentul termic, a 
depus spre aprobare la ANRE un preț de 560 
lei/gigacalorie, în condițiile în care tariful actu-
al este de 122 lei/gigacalorie. Astfel, prețul de 
furnizare a gigacaloriei către abonați ar fi fost, 
începând din această toamnă, de 822 lei/giga-
calorie, valoare care ar fi peste posibilitatea SC 
Termica de a achiziționa agent termic, a popu-
lației de a plăti facturile și a Consiliului Local 
Năvodari de a acorda subvenții.

Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circu-
lației pe drumurile publice din cadrul Direcției 
Generale Poliția Locală Constanța verifică 
permanent respectarea prevederilor legale  
privind semnalizarea corespunzătoare a lo-
curilor de parcare de reședința. 

In ciuda campaniilor de informare, există în 
continuare cetățeni care  au autorizație pen-
tru locul de parcare, dar nu  il semnalizează  
corespunzător , iar acest lucru constituie con-
travenție și se sancționează cu amendă de 
la 500-1000 lei pentru persoane fizice și între 
1000 și 2500 lei pentru persoanele juridice. 

Regulamentul de organizare și funcționare 
a parcărilor publice din municipiul Constanța 
prevede semnalizarea locului de parcare prin 

● Năvodari
A fost aprobat programul „Cald în casa ta” 

Semnalizarea locurilor de parcare 
de reședință în municipiu

Tot în cadrul ședinței, primarul Florin Chelaru 
a supus atenției și Consiliul Local a aprobat 
Regulamentul programului „Cald în 
Casa Ta” privind acordarea unui ajutor de 
urgență din bugetul local pentru acoperirea par-
țială a unor cheltuieli necesare achiziționării și 
instalării unui sistem de încălzire a locuinței și 
prepararea apei calde, familiilor și persoanelor 
singure ale căror apartamente erau branșate 
la sistemul public de termoficare la data de 30 
aprilie 2022. 

Practic, familiile cu un venit de până la 1.500 
lei pe cap de membru sau persoanele singure 
care au un venit de până la 2.053 lei, vor primi 
un ajutor financiar nerambursabil în valoare de 
4.000 lei pentru a-și procura centrale, boilere 
sau orice alte echipamente sau materiale, in-
clusiv lucrări de execuție, pentru producerea de 
apă caldă și căldură. Condiția este ca solicitanții 
să nu aibă restanțe la SC Termica Distribuție 
pentru serviciul de apă caldă sau căldură. 

Primăria Orașului Năvodari va comunica data 
la care se pot depune cererile și condițiile de eli-
gibilitate.

SPORT ȘI DISTRACȚIE
ÎN PROIECTUL „HERCULES”

Ministerul Sportului duce mai departe inițiati-
va de a împrieteni copiii cu mișcarea și viața ac-
tivă și sănătoasă, pentru a-i atrage către sport

În perioada 25 iulie – 19 august 2022, s-a 
desfășurat în premieră Proiectul ”HERCULES”, 
un program destinat atragerii copiilor către 
sport, care va oferi elevilor cu vârste între 6 
și 14 ani cursuri gratuite de inițiere în diferite 
discipline. 

Pentru această primă ediție a proiectului, 
care va fi dezvoltat și permanentizat pe durata 
vacanțelor școlare, Direcţia Judeţeană Pentru 
Sport Şi Tineret Constanţa, alături de 31 direcții 
județene (Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș Severin, 
Călărași, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, 
Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, 
Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, 
Prahova, Sălaj, Sibiu, Timiș, Tulcea, Vaslui și 
Vrancea), precum și Direcția pentru Sport a 
Municipiului București,  este implicată cu toate 
resursele pe care le deține, în dorința de a de-
prinde copiii cu practicarea sportului. 

,,Ideea acestui proiect nu este nouă, am 
gândit-o încă de la începutul mandatului meu, 
ca obiectiv major, și mă bucur că ea prinde con-
tur într-un moment în care toată România, de 
la simpli cetățeni, la guvernanți, este deschisă 
către sport. Recentele performanțe mondiale 
care ne-au unit într-o bucurie fără margini au 
creat emulația perfectă pentru a da startul unui 
program pe care mi-l doresc de lungă durată. 
Mișcarea, viața activă și sănătoasă, sportul 
practicat la nivelul copiilor și juniorilor sunt so-
luția pentru o Românie sănătoasă, puternică 
și performantă. Fiecare copil poate fi un mic 
Hercules! Haideți la sport!” (Eduard Novak – 
Ministrul Sportului).

Copiii constănțeni au fost invitați să petreacă 
activ, gratuit, zile de neuitat, în care distracția se 
va îmbina cu mișcarea și descoperirea tainelor 

mai multor discipline sportive: fotbal, judo, table, 
sporturi nautice, ciclism, oină, cricket, scrimă, 
gimnastică artistică, caiac canoe, conform ca-
lendarului anexat. De asemenea, cursurile de 
inițiere au fost susținute de antrenori cu o bo-
gată experiență de la nivel local, în mai multe 
intervale orare, copiii având astfel posibilitatea 
de a încerca mai multe sporturi.

Resursele materiale necesa-
re desfășurării în bune condiții a 
proiectului au fost puse la dispo-
ziție de Ministerul Sportului, care 
a alocat și va distribui în acest 
sens către direcțiile subordonate 
bugetul destinat cheltuielilor de 
organizare.

Proiectul se bazează și pe o 
serie de colaborări instituționa-
le la nivel local, încheiate între 
Direcţia Judeţeană Pentru Sport 
Şi Tineret Constanţa și Federația 
Română de Canotaj, Federația Română de 
Oină, Federația Română de Backgammon, 
Clubul Sportiv UNEFS București, Clubul Sportiv 
Farul Constanța, Clubul Sportiv Pantheon 
Constanța, Asociația Județeană de Fotbal și 
Inspectoratul Școlar Județean Constanța, care 
vor susține buna desfășurare a cursurilor și pre-
gătirii, în condițiile unei depline siguranțe. 

Lista disciplinelor sportive în care au fost ini-
țiați copiii diferă de la județ la județ, în raport cu 
resursele umane și facilitățile sportive existente 
la nivel local. Aceste informații, precum și cele 
privind antrenorii, locațiile de desfășurare a cur-
surilor și modalitățile de înscriere sunt disponibi-
le pe platforma creată în acest scop.

Organizatorii și-au propus ca un procent 
semnificativ dintre copiii care se vor înscrie și 
vor participa la cursurile de inițiere să continue 
practicarea disciplinelor sportive descoperite și 
să se îndrepte și către performanță, legitimân-

du-se în cadrul cluburilor de profil de la nivel 
local. 

Pentru recompensarea entuziasmului și a 
dorinței de a face sport, precum și a participă-
rii active și dedicate la proiect, copiii au primit 
tricouri și șepci inscripționate cu logo-ul proiec-
tului, dar și diplome de recunoaștere a meritelor 
sportive, care să le amintească de momentele 
frumoase ale întâlnirii cu HERCULES.

Obiectivele Proiectului ,,HERCULES”:
• Creșterea numărului de copii participanți la 

activitățile sportive desfășurate în cadrul structu-
rilor de profil din România;

• Creșterea gradului de participare la activități 
sportive pentru copiii cu oportunități reduse din 
punct de vedere socio-economic și cu dizabili-
tăți;

• Creșterea numărului de evenimente și ac-
țiuni cu caracter sportiv pentru copii, la nivel 
județean;  

• Stimularea activităților de voluntariat, ca 
instrument de susținere și promovare a structu-
rilor sportive de la nivel local;

• Creșterea gradului de conștientizare a po-
pulației cu privire la beneficiile și oportunitățile 
de practicare a sportului în cadrul structurilor 
sportive;

• Întărirea capacității structurilor sportive de 
a selecționa sportivi din rândul copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 6 și 14 ani. 

În viitor, programul de inițiere a copiilor în 
sport va fi permanentizat. Activităţile sportive din 
cadrul Proiectului ”HERCULES”  se vor derula 
conform unui calendar special, care va fi elabo-
rat în funcţie de specificul zonei în care se va 
desfăşura activitatea, de anotimp, precum şi de 
infrastructura disponibilă.

marcaje speciale, indicatoare și panouri infor-
mative. 

Dispozitivele pentru semnalizarea locurilor 
de parcare trebuie să respecte anumite carac-
teristici: plăcuțele vor fi confecționate din tablă 
neagră de 2 mm, vopsite cu grund și vopsea 
galbenă. Inscripționarea se va face cu vopsea 
de culoare neagră cu caractere de 3 cm iar 
sintagma „rezervat” va fi boldată. Sub numă-
rul de autorizație se va lipi o bandă reflectori-
zantă de 5/33 cm. Plăcuțele vor fi realizate și 
montate de către orice entitate autorizată în 
acest sens și vor fi montate la intrarea pe locul 
de parcare sau pe bordura aferentă, conform 
schiței eliberate de către administratorul par-
cării. 
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copiii cât mai aproape de sport, 
să iubească și să practice spor-
tul de performanță. Să aducem 
oamenii din mediul de afaceri și 
administrativ, alături de sport și 
de sportivi. Acesta este motivul 
pentru care am creat proiectul 
Hercules și pentru care am dat 
ordinul de ministru prin care 40% 
din sportivii de pe teren să fie ro-
mâni. Acesta este motivul pentru 
care lansăm Strategia Naționala 
pentru Sport. Menirea unui mi-
nistru este să lupte pentru sport 
și pentru dezvoltarea sportivilor. 
Odată cu creșterea de buget de 
anul acesta cu aproape 40 de 
procente am reușit să dăm mai 
multă forță sportului și sportivilor 
noștri.”

Cu acest prilej s-au abordat 
diferite subiecte, iar unul dintre 
acestea a fost și infrastructura 
de care Constanța are nevoie și 
pe care își dorește să o dezvolte. 
La rândul său, Primarul Munici-
piului Constanța, Vergil Chițac 
a declarat: “Orașul Constanța a 
dat sportului românesc olimpici și 
glorii în multiple ramuri sportive, 
de la fotbal la tenis, de la hand-
bal la gimnastică. Numele ma-
rilor noștri sportivi care au făcut 
carieră uriașă în lume ne vin pe 
buze fără efort. Cu proiecte mari 
de infrastructură, precum CSM, 
Sala Polivalentă și noul stadion, 
Constanța revine acolo unde îi 
era dintotdeauna locul – în elita 
sportivă națională. Vă așteptăm 
cu drag să reveniți la Constanța 
pentru finale de mari competiții, 
pentru a însoți și veghea crește-
rea în performanță a sportivilor 
noștri, pentru a trăi împreună cu 
noi bucuria de neegalat și greu 
de descris a victoriilor favoriților 
noștri. Dar cel mai mult mă bucur 
pentru toți sportivii, antrenorii și 
toți oamenii implicați in activități-
le sportive ale orașului Constanța. 

Viceprimarul Municipiului Constanța, 
Ionuț Rusu, a declarat că proiectul CSM 
Constanța este unul dintre cele mai impor-
tante proiecte sociale din ultimii 30 de ani ale 
Constanței care are nevoie de sprijinul tutu-
ror celor implicați în sport cât și de suportul 
comunității locale.

Vizibil emoționat, Directorul CSM Con-
stanța, Andrei Talpeș a declarat că orașul 
Constanța avea nevoie de un astfel de pro-
iect solid, organizat și coerent, punctând 
faptul că obiectivele CSM-ului vor fi printre 
altele atragerea tinerilor către sport, crea-
rea unui climat cât mai bun pentru sportivi 
și performanță dar și implicarea cu sprijinul 
autorităților în investițiile din infrastructură.

La eveniment au luat cuvântul Ilie Floroiu 
și Elena Frîncu, două nume emblematice și 

reprezentative ale sportului constănțean 
care au fost alături de sportul local și care 
au contribuit la dezvoltarea sa de zeci de 
ani. 

CSM Constanța a debutat oficial în noul 
sezon de handbal masculin, gimnastică și 
tenis de masă, urmând ca și celelalte disci-
pline sportive să fie prinse în aria competi-
țiilor de anvergură.

În cadrul evenimentului de lansare, au 
fost prezentate și o parte dintre echipa-
mentele cu care sportivii vor reprezenta 
CSM Constanța cât și identitatea vizuală, 
din simbolistica identițății făcând parte ma-
rea, Farul Genovez, și soarele sub formă 
de minge. De altfel, culorile reprezentative 
ale CSM-ului vor fi alb, albastru și auriu.

continuare din pag. 1

Președintele Consiliului Județean Constanța, 
Mihai Lupu a susținut o conferință de presă 
în cadrul căreia au fost semnate contractele 
de delegare de gestiune a serviciului de 
transport public judeţean de persoane, prin 
curse regulate, în judeţul Constanţa. Alături 
de conducerea CJC, la conferinţă au fost 
prezenţi şi reprezentanţii firmelor de transport 
contractate.

„Am preluat un serviciu judeţean de transport 
cu rute de transport neadecvate, iar unele 
mijloace de transport erau necorespunzătoare. 
Acesta este motivul pentru care am introdus în 
procedura de licitaţie, reguli mult mai exigente, 
care să asigure un transport la standarde 
europene, cu rute adaptate nevoilor de 
deplasare şi competitive din punct de vedere 
financiar” – a precizat preşedintele Consiliului 
Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.

În urma efectuării studiului de trafic şi de 
oportunitate, au fost stabilite opt grupe de 
trasee pentru care au fost demarate procedurile 
de licitaţie privind delegarea gestiunii serviciului 
de transport public judeţean de persoane. În 
urma încheierii licitaţiei publice, au fost atribuite 
contracte pentru şase din totalul de opt grupe 
de trasee, după cum urmează:

- Grupa nr. 1, formată din 6 trasee ce 
tranzitează localităţile Mangalia, Negru Vodă, 
Viroaga, 2 Mai, Limanu, Vama Veche, Darabani, 
Vâlcele, 23 August, Moşneni, Dulceşti şi 
Pecineaga, a fost atribuită asocierii dintre 
firmele de transport NORDIANA NIS S.R.L. 
(lider), CONSTANT TRANS S.R.L. (asociat), 
SIMPA TRANS S.R.L.(asociat), GRUP ATYC 
S.R.L. (asociat). Această grupă va fi deservită 
de un număr total de vehicule active: 13 din 
care 5 vehicule cu capacitatea ≤ 22 locuri şi 8 
vehicule cu capacitatea ≥ 23 locuri, precum şi 
un număr total de vehicule rezerve: 3 din care 1 
vehicul cu capacitatea  ≤ 22 locuri şi 2 vehicule 
cu capacitatea ≥ 23 locuri.

- Grupa nr. 2, formată din 5 trasee ce 
tranzitează localităţile Constanţa, Agigea, 
Eforie, Costineşti, Cumpăna, Mangalia şi 
Techirghiol, a fost atribuită asocierii dintre 
METROPOLITAN S.R.L. (lider), GRUP ATYC 
S.R.L. (asociat), NORDIANA NIS S.R.L. 
(asociat). Această grupă va fi deservită de un 
număr total de vehicule active: 28 din care 
12 vehicule cu capacitatea ≤ 22 locuri şi 16 
vehicule cu capacitatea ≥ 23 locuri, precum 
şi de un număr total de vehicule rezerve: 3 din 
care 2 vehicule cu capacitatea  ≤ 22 locuri şi 1 
vehicul cu capacitatea ≥ 23 locuri. 

- Grupa nr. 3, formată din 6 trasee ce 
tranzitează localităţile Constanţa, Murfatlar, 
Poarta Albă, Cobadin, Fântâna Mare, Deleni, 
Dunăreni, Adamclisi, Viile, Dobromir, Oltina şi 
Ostrov, nu a fost încă atribuită, cele două oferte 
depuse în cadrul procedurii fiind neconforme 
şi, prin urmare, respinse de către comisia de 
evaluare. Există un proces pe rol în acest sens 
şi în funcţie de hotărârea judecătorească se va 
proceda la reevaluarea ofertelor sau la reluarea 
procedurii, după caz. 

- Grupa nr. 4, formată din 11 trasee ce 
tranzitează localităţile Hârşova, Ciobanu, 
Gârliciu, Ghindăreşti, Topalu, Horia, Cloşca, 
Constanţa, Târguşor, Râmnicu de Jos, Ovidiu, 
Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, 
Dorobanţu, Vulturu, Crucea, Rasova şi 
Dunăreni, a fost atribuită asocierii dintre 
TRANSEVREN S.R.L. (lider), DUMACRIS 
INST S.R.L.(asociat), TRANS MOVIAY S.R.L. 
(asociat), MENV-TRANSCOM S.R.L. (asociat),  
MARCOTRANS S.R.L.(asociat), GIS TRANS 

RAPID S.R.L. (asociat). Această grupă va fi 
deservită de un număr total de 19 vehicule 
active, din care 15 vehicule cu capacitatea ≤ 22 
locuri şi 4 vehicule cu capacitatea ≥ 23 locuri, 
precum şi de un număr total de 2 vehicule 
rezerve, cu o capacitate  ≤ 22 locuri. 

- Grupa nr. 5, formată din 6 trasee ce 
tranzitează localităţile Constanţa, Ovidiu, 
Nazarcea, Sibioara, Fântânele, Năvodari, 
Palazu Mic, Vulturu şi Gârliciu, a fost atribuită 
asocierii METROPOLITAN S.R.L. (lider) şi 
DORINȚA S.R.L. (asociat). Această grupă va 
fi deservită de un număr total de 16 vehicule 
active, din care 8 vehicule cu capacitatea ≤ 22 
locuri şi 8 vehicule cu capacitatea ≥ 23 locuri, 
precum şi de un număr total de 2 vehicule 
rezerve, din care 1 vehicul cu capacitatea ≤ 22 
locuri şi 1 vehicul cu capacitatea ≥ 23 locuri. 

- Grupa nr. 6, formată din 11 trasee ce 
tranzitează localităţile Constanţa, Medgidia, 
Cernavodă, Murfatlar, Ovidiu, Poarta Albă, 
Cuza Vodă, Ţibrinu, Peştera, Petroşani, Crucea, 
Băltăgeşti, Adamclisi, Carvăn şi Cobadin, a 
fost atribuită asocierii METROPOLITAN S.R.L. 
(lider), GRUP ATYC S.R.L. (asociat) şi FILBUS 
TRAVEL AGENCY S.R.L. (asociat). Această 
grupă va fi deservită de un număr total de 
22 de vehicule active, din care 15 vehicule 
cu capacitatea ≤ 22 locuri şi 7 vehicule cu 
capacitatea ≥ 23 locuri, precum şi de un număr 
total de 2 vehicule rezerve: din care 1 vehicul 
cu capacitatea  ≤ 22 locuri şi 1 vehicul cu 
capacitatea ≥ 23 locuri. 

- Grupa nr. 7, formata din 5 trasee ce 
tranzitează localităţile Năvodari, Corbu, Vadu, 
Săcele, Cogealac şi Mihai Viteazu, nu a fost 
încă atribuită. Pentru această grupă s-au primit 
două oferte, una fiind declarată câştigătoare iar 
cea de-a doua, respinsă. Şi aici există un proces 
pe rol, după finalizarea căruia se va definitiva 
procedura de atribuire.  

- Grupa nr. 8, formata din 7 trasee ce 
tranzitează localităţile Constanţa, Mereni, 
Bărăganu, Potârnichea, Biruinţa, Topraisar, 
Mereni, Ciobăniţa, General Scărişoreanu, 
Chirnogeni, Amzacea, Dumbrăveni, Negru 
Vodă, Plopeni, Tufani, a fost atribuită asocierii 
TRANSEVREN S.R.L. (lider), DUMACRIS INST 
S.R.L. (asociat), TRANS TUR S.R.L. (asociat) 
şi GEGI S.R.L. (asociat). Această grupă va 
fi deservită de un număr total de 18 vehicule 
active, din care 14 vehicule cu capacitatea ≤ 22 
locuri şi 4 vehicule cu capacitatea ≥ 23 locuri, 
precum şi de un număr total de 2 vehicule 
rezerve: din care 1 vehicul cu capacitatea  ≤ 22 
locuri şi 1 vehicul cu capacitatea ≥ 23 locuri. 

„Vă asigur că nu a fost omisă nici o rută. 
Fiecare localitate din acest judeţ va beneficia 
de transport public modern, civilizat care să 
asigure condiţii de confort şi siguranţă. După 
semnarea contractelor, transportatorii au la 
dispoziţie trei luni, timp în care se vor mobiliza, 
în aşa fel încât să-şi ajusteze tot ce înseamnă 
trasee şi absolut toate celelalte responsabilităţi 
prevăzute în caietul de sarcini. La nivelul CJC 
va funcţiona un departament de monitorizare şi 
control al transportatorilor, pentru a ne asigura 
că sunt respectate cu desăvârşire condiţiile 
impuse acestora prin contract” – a mai precizat 
preşedintele CJC, Mihai Lupu.

De asemenea, în cadrul procedurii au fost 
ofertate, pe fiecare grupă de trasee, următoarele 
tarife medii (lei/km/loc) cu TVA inclus: grupa nr. 
1 - 0,39 lei,  grupa nr. 2 - 0,19 lei, grupa nr. 4 - 
0,37 lei, grupa nr. 5 - 0,14 lei, grupa nr. 6 - 0,17 
lei, grupa nr. 8 - 0,27 lei.
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  O nouă structură medicală

SURSA DE FINANȚARE: PNRR
În prezența președin-

telui Consiliului Județean 
Constanța, Mihai Lupu,  a 
reprezentanților echipei ma-
nageriale a Spitalului Clinic 
Județean de Urgență “Sf. 
Apostol Andrei” Constanţa, 
precum şi a proiectantului 
Gabriel Dumitrache, a fost 
prezentată formula finală avi-
zată a documentației tehni-
co-economice, faza Studiu de 
Fezabilitate, aferentă obiec-
tivului cu titlul “Construire 
corp nou - Departament 
Sănătatea mamei și copilului 
Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Sf. Apostol Andrei 
Constanţa”.

Noua construcție va avea 
funcția unui spital și va fi 
destinată Departamentului 
”Sănătatea mamei și copi-
lului”, respectiv secțiilor de 
Obstetrică-Ginecologie I și 
II, Neonatologie, Pediatrie 
și Chirurgie - Ortopedie 
Pediatrică. Aceasta va avea 
o suprafața construită la sol 
de aproximativ 3.500 mp și un 
regim de înălțime format din: 
2 etaje de subsol, un demisol, 
un parter, 8 etaje medicale și 
etajul 9 tehnic retras.

Acest nou corp al SCJU 
va beneficia de un număr to-
tal de 365 paturi, după cum 
urmează: 247 paturi pentru 
spitalizare continuă, 79 pa-

turi pentru spitalizare de zi și 
39 paturi pentru ATI. Tot aici 
vor fi și două blocuri opera-
torii, unul pentru secțiile de 
Obstetrică și Ginecologie, 
care va avea un număr de 5 
săli, iar cel de-al doilea pen-
tru secția de Chirurgie pedi-
atrică va beneficia de patru 
săli de operații. Imobilul va fi 
deservit de un număr de 110 
locuri de parcare, dintre care 
98 la subsol şi 12 în exteriorul 
construcţiei.

De asemenea, viitoarea 
structură medicală va deține 
și două unități de primiri ur-
gențe pentru Pediatrie și pen-
tru Obstetrică și Ginecologie, 

fiecare dintre acestea având 
flux propriu de primire a pa-
cienților.

“În elaborarea acestui 
proiect am pornit, în primul 
rând, de la necesitatea rea-
lizării unui obiectiv destinat, 
în mod special, îngrijirii şi 
tratării medicale a copiilor. 
Infrastrucura de sănătate a 
judeţului Constanţa este re-
prezentată de SCJU, un spi-
tal gândit acum zeci de ani, 
ca un monobloc ce nu poate 
fi adaptat necesităţilor actu-
ale şi recomandărilor euro-
pene. În prezent, în Europa, 
se construiesc spitale de 
tip pavilionar, astfel încât 

să poată fi realizate circuite 
pentru fluxul intern. Astăzi, 
împreună cu colegii mei din 
cadrul Direcţiei Generale de 
Proiecte, cu echipa manage-
rială a SCJU, precum şi cu 
cei care au realizat studiul 
de fezabilitate pentru acea-
să investiţie, vă prezentăm 
exact perspectivele şi obiec-
tivele acestui proiect com-
plex, ce are ca sursă de fi-
nanţare PNRR-ul. După cum 
bine ştiţi, toate demersurile 
realizate de departamentul 
de specialitate al CJC, au 
dus la includerea în PNRR a 
acestui proiect ce va com-
pleta zona de pediatrie, dar 
mai ales, va completa o zonă 
deficitară a actului medical 
în judeţul Constanţa” – a 
declarat Mihai Lupu, preşe-
dintele Consiliului Judeţean 
Constanţa.

Costurile estimative ale 
investiției sunt de aproxima-
tiv 148.500.000 Euro + TVA, 
iar 30 % din această valoare 
este destinată achiziţionă-
rii de aparatură medicală de 
ultimă generaţie. Proiectul 
va fi depus la finanțare în 
cadrul Planului Național 
de Redresare și Reziliență 
(PNRR), unde este deja no-
minalizat la poziția 45 din 
Lista de investiții propu-
se în cadrul Componentei 
C12 – Sănătate, Investițiile 
12.1 Infrastructură spitali-
cească publică nouă și 12.2 
Echipamente și aparatură 
medicală. Finalizarea aces-
tei investiții este preconizată 
spre finalul anului 2026.

Este impor-
tant ca utiliza-
torii transpor-
tului în comun 
să dispună de 
condiții civiliza-
te pe perioada 
de așteptare a 
autovehiculelor. 
În această peri-

oadă, continuă montarea adăposturilor modulare pe bu-
levardele Mamaia, Tomis și strada Soveja și în celelalte 
zone ale orașului, până când vor fi amplasate cele 125 
de refugii prevăzute în contract.

Refugiile sunt construite din materiale de cea mai 
înaltă calitate care oferă protecție împotriva acțiuni-
lor corozive și a mediului salin. Partea din spate și o 
parte laterală sunt închise cu sticlă securizată care 
asigură protecție la lovire. Tabla tavanului interior 
este decupată pentru a permite iluminarea corespun-
zătoare pe timp de noapte.

De asemenea, refugiile sunt dotate cu panouri de 
informare și cu bănci cu spătar și șezut din lemn, si-
gure și rezistente în timp.

Facem apel către toți locuitorii să păstreze în condi-
ții bune dotările aflate pe domeniul public!

Refugii noi în stațiile de 
autobuz din Constanța


