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● Cultura istoriei 
REGINA MARIA ÎN 

AMERICA: 
„CEA MAI FRUMOASĂ 
FAȚĂ A DEMOCRAȚIEI 

ROMÂNEȘTI”

Încă un proiect de anvergură la Valu lui Traian. Sub îndru-
marea primarului comunei, care i-a obișnuit pe localnici  să 
scrie proiecte viabile: în primăvara anului 2023 încep lucră-
rile pentru cel mai mare Centru Sportiv de pe raza județului.

În ce va consta acest Centru:  - Bazin de înot; - Sală de fit-
ness, Sală de tenis de masă; - Ateliere multifuncționale (pic-
tură, sculptură, desen); - Săli de dans modern, contemporan 
și balet; - Loc de joacă; - Birou, vestiare, grupuri sanitare.

De asemenea, Centrul Sportiv va fi dotat cu lift, terasă 
exterioară și cu terenuri de minifotbal, tenis de câmp.

La Valu lui Traian se întâmplă ceva: este diminuată birocrația, aici prind viață proiectele!
Adrian CRĂCIUN

Cel mai mare Centru Sportiv din 
județul Constanța se va construi 

în comuna Valu lui Traian

SUB SEMNUL NOULUI AN UNIVERSITAR
● UNIVERSITATEA MARITIMĂ  CONSTANȚA

GHID DE BUNE PRACTICI

● Viitorul sună bine

 Reprezentanții 
 Băncii 
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 în vizită la
 Constanța! 
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● Universitatea Ovidius din Constanța: 
Eveniment dedicat integrării studenților stră-
ini, în cadrul unui proiect european

Universitatea Ovidius din Constanţa 
(UOC) a organizat cel de-al treilea eve-
niment de învățare, predare și formare 
(Learning, Teaching and Training activi-
ties - LTT), în cadrul proiectului Adaptation 
Guide to Educational System & Social Life 
for International Students (Software of 
Students), cod 2019-1-TR01-KA205-073529, 
finanţat prin Programul european Erasmus 
Plus, informează conf. univ. dr. Denis Ibadula, 
directorul proiectului din partea UOC.

Potrivit sursei citate, la evenimentul care 
a avut loc la Facultatea de Matematică și 
Informatică au participat studenți ai UOC, 
alături de studenți din universitățile partenere 
în cadrul proiectului. 

„Prin organizarea acestui eveniment, 
Universitatea Ovidius din Constanța continuă 
demersurile inițiate pentru integrarea și spri-
jinirea studenților străini, atât în comunitate, 
cât și în viața academică. Astfel, în cadrul 
întâlnirilor de lucru au fost dezbătute diverse 
aspecte referitoare la problemele studenților 
străini și au fost prezentate detalii cu privire 
la dezvoltarea aplicației SOS (Software of 
Students). De asemenea, participanții la eve-
niment au făcut propuneri ce țin de soluționa-
rea problemelor identificate în adaptarea stu-
denților străini în țările în care aleg să urmeze 
cursuri universitare”, a precizat conf. univ. dr. 
Denis Ibadula.

Proiectul Adaptation Guide to Educational 
System & Social Life for International 
Students (Software of Students), cod 
2019-1-TR01-KA205-073529, cu o valoare 
totală de 199.161 de Euro, finanțat din fon-
durile Programului Erasmus Plus, a fost im-
plementat în perioada 1 iunie 2019 - 30 sep-
tembrie 2022, în cadrul unui consorțiu format 
din șapte instituții, al cărui lider a fost Bursa 
Uludağ University (Turcia). Celelalte orga-
nizații partenere: Universitatea Ovidius din 
Constanța (România), Hryhorii Skovoroda 
University in Pereiaslav (Ucraina), Society 
for Intercultural Research and Friendship 
(Turcia), POLAR Arastirma Teknoloji A.S. 
(Turcia), Turkey Ankara Student Youth Group 
(Turcia) și France Solution: Solidarité & 
Inclusion (Franța).

Peste 38.000 de trasee au fost efectuate 
anul acesta cu bicicletele puse gratuit la dis-
poziție de Primăria Constanța! 

Și pentru că pasiunile nu țin cont de vârstă, 
cele mai multe trasee au fost efectuate de un 
bărbat de 70 de ani, care a efectuat, în 2022, 
nu mai puțin de 381 de curse.  

Anul acesta încă 2366 de constănțeni și 
turiști s-au prezentat cu cartea de identitate 
la ghișeele de informații ale agențiilor SPIT 
pentru a solicita gratuit un card CT BIKE. În 
total, au fost emise 19.628 de carduri. 

Utilizatorii trebuie să respecte câteva con-
diții pentru a folosi bicicletele din sistemul 
de bike sharing: trebuie să dețina un card 
CT BIKE, să se încadreze în intervalul orar 

Primăria Municipiului Constanța a venit 
încă o dată în sprijinul constănțenilor și a 
creat o pagină de Facebook dedicată sesiză-
rilor privind curățenia în oraș - CONSTANȚA 
CURATĂ: 

h t tps : / /www. facebook.com/pro f i le .
php?id=100085481721903 

Vă rugăm să ne semnalați toate aspectele 
neplăcute pe care le întâlniți în Constanța în 
ceea ce privește curățenia! Faceți fotografii, 
comunicați-ne zonele în care echipele nu au 
igienizat corespunzător, ajutați-ne să facem 
Constanța curată!  

Mulțumim celor care ne-au trimis deja se-
sizări și îi asigurăm că echipele municipalității 
intervin, de aceea vă rugăm să dați dovadă 
de responsabilitate în momentul în care ne 
comunicați diverse situații, pentru că sunt im-
plicate resurse importante în soluționarea lor.  

Puteți atașa fotografiile la postările de pe 
pagină sau trimite mesaj. De asemenea, în 
continuare, puteți folosi canalele cunoscute 
pentru sesizări: e-mail: primarie@prima-
ria-constanța.ro ; platforma: https://sesizari.
primaria-constanta.ro/ ; Telefon: 0241/550055 
– Biroul Dispecerat. 
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  ●  Tuzla

● O ȘANSĂ PENTRU TINERII CARE SE IMPLICĂ.
EI POT CĂPĂTA ABILITĂȚI PENTRU A DEVENI 

PROMOTORII DEZVOLTĂRII LOCALE 

  ●  Universitatea
OVIDIUS

ÎNVĂȚARE, PREDARE 
ȘI FORMARE

 ● 38.000 DE TRASEE CU BICICLETELE PRIMĂRIEI  ● Primim la redacție
PRIMĂRIA AȘTEAPTĂ 
SESIZĂRILE DVS.

Ionela BARBU

Proiectul despre care scriem aici 
a fost demarat la începutul lunii iulie 
După ce a fost semnat contractul de 
finanțare între Ministerul Dezvoltării 
Lucrărilor Publice și Administrației și 
Camera de Comerț Industrie Navigație 
și Agricultură Constanța - în calitate de 
beneficiar al proiectului „Dezvoltarea 
locală a UAT Tuzla prin promovarea re-
surselor locale, finanțat în Cadrul Pro-
gramului Operațional Capacitate Admi-
nistrativă Axa Prioritară 2 Administrație 
publică și sistem judiciar accesibile și 
transparente. E un proiect generos, e 

un semn clar că va fi un punct de sprijin 
pentru promovarea și dezvoltarea unor 
mecanisme care ajută comunitatea din 
Tuzla prin implementarea unor măsuri 
și prin intermediul digitalizării având la 
bază oportunitățile locale furnizate de 
resursele din câteva domenii: turism, 
agricultură și cultură. Proiectul își pro-
pune, cum spuneam, să aibă un impact 
major și să-i implice pe localnici. Taner 
Reșit, primarul comunei Tuzla, cunos-
cut ca un gospodar și inițiator al unor 
proiecte ce vizează creșterea gradului 
de interacțiune, spune că de astă dată 

se va dezvolta un mecanism de susți-
nere și promovare a dezvoltării locale 
prin crearea și consolidarea unei plat-
forme de E-dezvoltare concentrată pe 
valorificarea oportunităților locale din 
turism și agricultură. Am identificat un 
pachet de măsuri în contextul oportuni-
tăților financiare oferite de punerea în 
practică a mecanismului de redresare 
și reziliență. Mai mult de zece aleși 
locali vor participa la un curs privind 
performanța administrativă și dezvolta-
rea locală; 45 de cetățeni din Tuzla vor 
avea prilejul să capete noi cunoștințe 
privind digitalizarea și utilizarea plat-
formei E-dezvoltare; se vor organiza 
seminarii și întâlniri cu cetățenii și cu 
partenerii sociali, cu aleșii locali și cu 
personalul primăriei; 10 tineri vor parti-
cipa, subliniază primarul, la un curs de 
implicare civică și dezvoltare durabilă, 
o provocare care îi va ajuta pe tineri să 
devină inovatori în proiecte ce vizea-
ză dezvoltarea locală, îi va sprijini să 
aibă abilități pentru a deveni agenți ai 
schimbării și promotori ai dezvoltării 
locale.” 

Pentru curioși inserăm încă o infor-
mație: valoarea proiectului: 418.823,40 
lei.

07:00-24:00, de luni până duminică, ultima 
închiriere se poate face până la ora 22:00, 
echipamentul va putea fi ridicat şi returnat de 
la orice staţie de biciclete în regim self-servi-
ce iar utilizatorul poate închiria simultan doar 
o bicicletă. Nu pot fi subînchiriate, folosite la 
curse de biciclete, pentru transportul de pasa-
geri sau în situații de vânt puternic sau furtuni.  

Dacă în timpul utilizării bicicletei întâm-
pinați orice fel de probleme, aveți la dis-
poziție numărul de telefon cu tarif normal 
0371.787.778, disponibil 7 zile din 7, în inter-
valul orar 07:00-24:00 (robot telefonic 24:00-
07:00).  

Reamintim faptul că toate stațiile pentru 
biciclete sunt supravegheate video 24 de ore 
din 24, pentru creșterea nivelului de siguranță 
și combaterea faptelor antisociale.
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 ●  Universitatea MARITIMĂ Constanța
PROMOVEAZĂ ACTIV SCHIMBUL DE BUNE 

PRACTICI CU INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE 
MARINĂ DIN EUROPA PRIN PARTICIPAREA LA 

PROIECTE INTERNAŢIONALE

O AGRICULTURĂ CARE SE SPRIJINĂ 
PE ORGANIZARE ȘI COMPETITIVITATE

Comunicarea Comisiei Europene din 2011 
privind Oportunitățile de dezvoltare economică 
durabilă în domeniul marin și maritim recunoaș-
te mările și oceanele ca fiind o sursă importantă 
de dezvoltare și inovare ce poate contribui la 
dezvoltarea socială și la prosperitatea econo-
mică a Europei. Astfel, resursele marine pot 
deveni o sursă considerabilă de noi locuri de 
muncă. Ulterior, Comunicarea din 2014 intitulată 
„Inovarea în economia albastră” recunoaște lip-
sa forței de muncă calificate, care să cunoască 
cele mai recente tehnologii și o serie de alte dis-
cipline, ca fiind o provocare și un factor de îm-
piedicare a economiei albastre. De asemenea, 
noua agendă a competențelor pentru Europa 
confirmă același statut și propune luarea de mă-
suri pentru îmbunătățirea calității și relevanței 
formării pentru obținerea competențelor necesa-
re. O provocare cu care se confruntă economia 
albastră este imaginea proastă a activităților în 
rândul tinerilor și lipsa de informații cu privire la 
oportunitățile de carieră, care, în combinație cu 
tendința de îmbătrânire a populației europene, 
poate genera o lipsă de personal calificat. În 
pofida diferitelor eforturi depuse la nivelul UE 
pentru îmbunătățirea nivelului și calității cunoș-
tințelor furnizate de instituțiile de învățământ 

profesional și superior, există încă un decalaj în 
ceea ce privește așteptările mediului de afaceri. 

Prin urmare, este din ce în ce mai necesar să 
se reducă acest decalaj pentru a sprijini opor-
tunitățile de carieră în economia albastră și în 
special în sectorul maritim. Cu toate acestea, 
profesiile din domeniul maritim nu necesită doar 
cunoștințe specifice industriei, ci și competențe 
interdisciplinare pentru a răspunde cu succes 
mediului multicultural și condițiilor în continuă 
schimbare ale transportului maritim internațio-
nal. Universităţile maritime se confruntă cu mai 
multe provocări în pregătirea studenților pen-
tru a răspunde cerințelor de la locul de muncă 
într-un mediu din ce în ce mai complex, bazat 
pe cunoaștere și tehnologie Studenților din do-
meniul maritim le lipsesc adesea competențele 
generice solicitate de angajatori, cum ar fi gândi-
rea critică, creativitatea, rezolvarea problemelor, 
comunicarea și munca în echipă.

iSOL-MET (Innovative SOft SkilLs to 
Maritime Education and Training) este un pro-
iect european, finanțat de programul Erasmus+ 
în cadrul secțiunii KA2-Cooperare pentru inova-
re și schimb de bune practici (2014-2020), care 
promovează cooperarea între șase țări: Franța, 
Bulgaria, Turcia, România, Polonia și Grecia. 
Obiectivul general al proiectului iSOL-MET este 
de a reduce decalajul dintre cerințele lumii trans-
porturilor maritime, în ceea ce privește abilitățile 
și competențele transversale (soft skills) ale re-
surselor umane, prin dezvoltarea de materiale 
educaționale inovatoare privind metodologia 
studiilor de caz. Soft skills sunt un grup de tră-
sături de personalitate productive care carac-
terizează relațiile unei persoane într-un mediu 
social. Aceste competențe pot include abilitățile 

de comunicare, competențele lingvistice, obi-
ceiurile personale, empatia cognitivă sau emo-
țională, gestionarea timpului, munca în echipă 
și trăsăturile de conducere. „Soft skills” este 
termenul generic pentru competențele care se 
încadrează în trei elemente funcționale cheie: 
competențe umane, competențe sociale și atri-
bute personale de carieră.

Obiectivul principal al proiectului: Inovare și 
schimb de bune practici

Titlu proiect: Innovative SOft SkilLs to 
Maritime Education and Training (Competențe 
inovatoare pentru educația și formarea mariti-
mă)

Acronim:  iSOL-MET
Program de finanţare: Erasmus+ 
Tipul Acțiunii: Acțiune Cheie 2 (KA2 – parte-

neriat strategic) 
Apel: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR 

ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII 
PROFESIONALE (EFP)

Parteneri:  • University of the Aegean 
(Lead), Grecia • Conference des Regions 
Peripheriques maritimes d’Europe – 
Association, Franţa  • Nikola Yonkov Vaptsarov 
Naval Academy, Bulgaria • T. C. Piri Reis 
Universitesi, Turcia • Universitatea Maritimă 
din Constanţa, România • Akademia Morska 
W Szczecinie AM, Polonia • PPP Learn Single 
Member Private Capital Company, Grecia.

Durată proiect: 36 luni (01.09.2020 – 
31.08.2023)

Selecția partenerilor de proiect a fost făcută 
pe baza a două criterii majore; primul se referă 
la colaborarea anterioară și relațiile existente, 
iar al doilea la experiența fiecărui partener în 
ceea ce privește contribuția la obiectivele pro-

Iulian TALIANU

Când vine vorba de Politica Agricolă 
Comună, de PNRR (Planul Național de 
Redresare și Reziliență) și de noi opor-
tunități, fermierii caută soluții să aibă 
la îndemână strategii care să fie un 
punct de sprijin pentru dezvoltarea ex-
ploatațiilor agricole. În cele mai multe 
dintre cazuri, noile provocări încep cu 
aplicarea unor tehnologii de ultimă oră, 
tehnologii care au darul să crească 
potențialul pământului ori să combată 
seceta, sunt provocări pe care fermierii 
vor fi nevoiți de acum încolo să le pri-
vească, (în fiecare anotimp) ca pe un 
obstacol ce poate fi înlăturat prin inves-
tiții și prin sisteme de irigații. Statul are 
o strategie și va investi bani de la buget 
în sistemele de irigații. În Dobrogea, o 

iectului și la implementarea acțiunilor planificate. 
Toți partenerii au o experiență consacrată, baza-
tă pe experiența științifică și profesională, impli-
carea directă în învățământul superior și forma-
rea profesională și legături strânse cu industria 
maritimă. Partenerii proiectului au fost anterior 
implicați în proiecte similare și au experiență nu 
numai pentru a conduce dezvoltarea rezultatelor 
intelectuale, ci și pentru a contribui cât mai bine 
la internaționalizarea activității, după cum remar-
ca Violeta Ciucur, rectorul UMC.

În acest context, iSOL-MET își propune ca 
obiective:

- să acopere decalajul dintre cerințele din 
lumea transportului maritim în ceea ce privește 
abilitățile și aşa-numitele soft skills ale resurselor 
umane, prin dezvoltarea de materiale educațio-
nale inovatoare bazate pe metodologia studiului 
de caz;

- să acopere nevoile profesioniștilor din dome-
niul maritim în ceea ce privește oportunitățile de 
carieră, chiar și după terminarea serviciului pe 
mare la bordul navei;

- să acopere diferențele de experiență ale 
studenților din universitățile maritime în ceea ce 
privește operațiunile de la bord și practicile de 
transport maritim.

- să realizeze schimbul de bune practici și 
sensibilizarea culturală privind educația maritimă 
și problemele legate de transport maritim. 

Acest proiect răspunde nevoilor studenților 
de a obține competențele necesare pentru a 
intra pe piața maritimă și oferă educatorilor noi 
instrumente educaționale. În plus, proiectul răs-
punde nevoilor de personal calificat ale industriei 
maritime.

Conf. Univ. Dr. Anca Sîrbu

zonă afectată de secetă în ultimii ani, 
și mai cu seamă în această vară, s-au 
făcut și se fac investiții pentru a mări 
suprafețele ce vor fi irigate, se execută 
lucrări atât pentru desecare cât și pen-
tru irigații, sunt zone (Terasa Seimeni, 
Terasa Hârșova) unde s-au executat 
lucrări complexe; Sinoe, Galeșu, Topa-
lu, Rasova, Hârșova, Ciobanu, Gârliciu 
și Poiana au fost și ele vizate; Poiana, 
se știe, e o zonă cu mulți cultivator de 
legume, iar legumele au nevoie de apă 
încă de la plantare. Zona Poiana e una 
de tradiție în privința cultivării legume-
lor. Legumicultorii de aici sunt cunos-
cuți în piețele din Constanța. Fermierii, 
cum spuneam, vor fi nevoiți să aibă o 
nouă atitudine când vine vorba de ges-

tionarea resurselor de apă, vor fi nevo-
iți să descopere calea cea mai scurtă 
pentru asociere pentru că împreună 
(constituiți în cooperative) pot deveni 
mai puternici și pot dezvolta un circuit 
integrat care să asigure o aprovizio-
nare a pieței într-un ritm care să dea 
satisfacție cumpărătorilor. 

În cazul legumelor, drumul de la 
grădină la piață trebuie să fie cât mai 
scurt. Creșterea producției și procesa-
rea materiei prime ar fi un mare ajutor 
pentru fermieri, ei ar avea mai multe 
beneficii și ar putea promova, în acest 
caz, o agricultură sustenabilă, o agri-
cultură care se sprijină pe organizare 
și pe competitivitate, pe strategii care îi 
vor încuraja pe tineri să se asocieze și 
să facă investiții, asta însemnând achi-
ziționarea unor utilaje moderne pentru 
aplicarea noilor tehnologii, după cum 
remarca Iulia Bruchental, directorul Di-
recției Agricole a Județului Constanța, 
un manager mereu la zi cu strategiile 

de dezvoltare a cooperativelor. Este 
nevoie, precizează Iulia Bruchental, de 
mai multă implicare, cercetarea trebuie 
să adapteze soiurile la secetă. Tinerii 
fermieri trebuie să fie cu ochii pe opor-
tunități și pe proiecte, să aibă curaj și 
să atragă finanțări, trebuie să facă in-
vestiții în procesare. 

Va veni ziua când fermierii vor căpă-
ta curaj și vor face export. Atunci va fi 
nevoie de o procesare cât mai diversifi-
cată. Unii au făcut pașii, chiar au ieșit la 
export cu produse ecologice. Ce este 
bun, sănătos și de calitate se caută! Și 
are un preț bun. Asta înseamnă că fer-
mierii vor avea și ei beneficii.
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  ● Comuna CUMPĂNA
RODUL PĂMÂNTULUI ȘI

RODUL PROIECTELOR

 ● În 15 octombrie 

    ● CONSTANȚA A GĂZDUIT UN EVENIMENT
„Porți deschise către civilizații. Tomis – Constanța MMXXII. Centenarul Încoronării”

Asociația Sine Qua Non, cu susține-
rea Primăriei Municipiului Constanța, 
a organizat la Muzeul de Istorie Nați-
onală și Arheologie Constanța, simpo-
zionul „Porți deschise către civilizații. 
Tomis-Constanța MMXXII. Centenarul 
Încoronării.” 

Aflat la ediția a II-a, simpozionul face 
parte din proiectul cu același nume fi-
nanțat, pentru al doilea an consecutiv, 
de Primăria Municipiului Constanța. La 
simpozion au fost prezenți 95 de isto-
rici, cercetători științifici, profesori uni-
versitari și preuniversitari, arheologi, 
muzeografi, arhiviști, bibliotecari etc., 
din Dobrogea și din întreaga țară, din 
Ucraina și Republica Moldova.  

După câțiva ani de aștep-
tare, iar așteptare în acest 
caz a  însemnat scrierea unor 
proiecte, câteva zeci de pa-
gini de memorii, dar și multe 
drumuri pe la ministere, aco-
lo unde birocrația e în floare 
indiferent de vreme, Mariana 
Gâju, primarul comunei Cum-
păna se află azi într-o situație 
fericită și le dă locuitorilor, 
îndeosebi navetiștilor, o veste 
bună: nodul de descărcare de 
la autostradă este rezolvat. Studiile de 
fezabilitate s-au finalizat, iar în această 
toamnă se va ține și licitația pentru exe-
cutarea lucrărilor, ceea ce înseamnă că 
în primăvară vom fi martorii unui eve-
niment: demararea lucrărilor! Locuitorii 
comunei vor putea să ajungă mai ușor 
și mai repede în sudul litoralului, nu vor 
mai fi nevoiți să bată pasul pe loc și să 
facă 20 de minute din Cumpăna până 
la sensul giratoriu de pe șoseaua Con-
stanța - Agigea. 

Un alt proiect care este o prioritate 
pentru primărie: amenajarea Centrului 
Civic, e un proiect insolit cu multe so-
luții generoase și cu o mare suprafață 
de spații verzi și cu o scenă acoperită. 
„E un proiect pe care l-am pregătit cu 
atenția cuvenită, așteptăm de mai bine 
de trei ani să începem lucrările. E un 
proiect ambițios, Centrul Civic de la 
Cumpăna va arăta, ca la oraș”. Mai bine 
de 7000 m.p. vor fi spații verzi, iar între 
aleile pietonale se vor amenaja spații de 
parcare, încă un semn că la Cumpăna 

Proiectul cultural și-a propus să pro-
moveze: istoria orașului Constanța, 
monumentele arheologice din zona 
orașului antic Tomis, monumentele 
istorice (clădirile construite la sfârșitul 
sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-
lea în zona penninsulară a orașului), 
noile descoperiri arheologice din Con-
stanța și din Dobrogea, lăcașele de 
cult din zona orașului vechi, patrimo-
niul cultural național din Dobrogea etc. 

Totodată, anul acesta se împlinesc 
100 de ani de la Încoronarea Regelui 
Ferdinand și a Reginei Maria ca Regi 
ai României Mari, motiv pentru a fost 
organizată, în cadrul sesiunii științifi-
ce, o secțiune intitulată: Centenarul 

viitorul sună bine. Aici 
vor fi amenajate locuri 
de joacă pentru copii, 
foișoare pentru agre-
ment și locuri pentru fit-
ness. În zonă va apărea 
o scenă în fața căreia 
vor fi montate 500 de 
scaune. La Cumpăna, 
e limpede, Centrul Civic 
va aduce un spor de fru-
musețe. Proiectul va fi 
finalizat în 14 luni. Pan-
glica se va tăia în 2023, 
în luna septembrie. 

Pe agenda primăriei, tot pe o listă cu 
priorități, se află un proiect ce vizează 
asfaltarea unor drumuri pe o distanță 
de peste zece km. E un proiect aflat 
într-o etapa avansată în privința exe-
cuției lucrărilor. Termenul este presant: 
luna decembrie a acestui an. „Pe câ-
teva străzi, șase la număr, precizează 
primarul, se lucrează într-un ritm alert. 
La Cumpăna, o comună unde spiritul 

gospodăresc este promovat 
cu ajutorul proiectelor și finan-
țărilor europene, pe o listă cu 
investiții prioritare se află și  
noile cartiere. În urmă cu câte-
va zile, Cumpăna a găzduit un 
eveniment: RODUL PĂMÂN-
TULUI, un eveniment rezervat 
gospodarilor din comună, dar și 
invitaților, care au vrut să pună 
la dispoziția constănțenilor 
roadele pământului. Rodul Pă-

mântului, un târg unde gospodinele au 
avut ce să aleagă, un târg despre care 
s-a dus vestea dincolo de Dobrogea, 
este un eveniment care a fost luminat 
de un spectacol susținut de trupa IRIS, 
încă un semn că RODUL PĂMÂNTU-
LUI, care a ajuns la cea de a XVIII-a 
ediție, e un eveniment special pentru 
Constanța. 

Ionela BARBU

Încoronării. La această secțiune s-au 
înscris numeroși specialiști, care au 
vorbit despre legătura reprezentanților 

Familiei Regale cu orașul Constanța și 
cu Dobrogea. Este binecunoscut fap-
tul că Familia Regală ajungea deseori 
la Constanța, având aici trei reședințe: 
Palatul Regal, Pavilionul Regal de pe 
dig (Cuibul Reginei) și Palatul Regal 
din Mamaia. 

Mai exact, proiectul a cuprins: orga-
nizarea unui simpozion, cu cinci sec-
țiuni (Istorie veche, Istorie medievală, 
Numismatică, Istorie modernă și con-
temporană, Centenarul Încoronării), 
la care au participat 95 de oameni de 
știință și oameni de cultură din Con-
stanța, din întreaga țară și de peste 
hotare; organizarea a două expoziții 
temporare dedicate Familiei Regale 
române; organizarea a cinci lansări 
de carte; organizarea unui tur istoric în 
Peninsula Constanța; publicarea unui 
volum omagial, ce a fost lansat în ziua 
de 15 octombrie 2022 – ziua în care 
se împlinesc exact 100 de ani de la În-
coronare; organizarea unui spectacol 
aniversar, tot în data de 15 octombrie 
2022, împreună cu Orchestra Simfoni-
că București si invitații săi, la Centrul 
Multifuncțional Educativ pentru Tineret 
„Jean Constantin” din Constanța. 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 
cetățenii municipiului Constanța și 
cetățenii din Zona Metropolitană Con-
stanța, precum și toți cei interesați de: 
istorie, cultură, regalitate și patrimoniul 
cultural dobrogean. 
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Cu prilejul aniversării Centenarului 
Încoronării de la Alba Iulia, Consiliul 
Județean Constanța prin Centrul Cul-
tural Județean Constanța „Teodor T. 
Burada”, în parteneriat cu Arhivele 
Naționale ale României și Asociația 
Diplomație și Identitate Culturală Eu-
ropeană, a organizat în sediul Cen-
trului Multifuncțional Educativ pentru 
Tineret „Jean Constantin” (Bulevardul 
Ferdinand, Nr. 56, Constanța), verni-
sajul expoziției de fotografie „Regina 
Maria în America: cea mai frumoasă 
față a diplomației românești”.

A prezentat: Ștefania - Laura ABI-
BULA - STROE, Director General 
Interimar Centrul Cultural Județean 
Constanța „Teodor T. Burada”; Cris-
tina CATERINICI, Director Executiv 
Direcția de Turism și Coordonarea 
Instituțiilor de Cultură Subordona-
te, Consiliul Județean Constanța; 
Răzvan Raul IVAN, istoric; Radu 
CORNESCU, arhitect; Coordonatorii 
proiectului: Mihai FLOROIU și Vlad 
HARABAGIU.

Expoziția își propune să aducă în 
centrul atenției publice activitatea di-
plomatică și modul prin care Regina 
Maria a înțeles să promoveze intere-
sul național și imaginea României în 
celebra sa vizită externă efectuată 
în America, în anul 1926, care a re-
prezentat apogeul popularității sale 
în lume. Invitată de către omul de 
afaceri american Samuel Hill pentru 
a inaugura Muzeul de Artă Maryhill 
din Washington a cărei secțiune îi 
păstrează și astăzi obiectele de pa-
trimoniu, suverana României avea să 
fie descoperită de americani drept o 
femeie foarte inteligentă și frumoasă, 
cu viziune politică, plină de magne-
tism și modernă. Așteptarea uriașă 
a acestui moment a creat o emulație 
profundă la nivelul Americii, o verita-
bilă lecție de marketing politic pentru 
diplomații și oamenii politici de astăzi.

Prin selecția de fotografii de epocă, 
mărturii și citate din jurnalul reginei, 
expoziția foto-documentară surprinde 
momentele cele mai importante ale că-
lătoriei Majestății Sale, așa cum sunt 
ele reflectate în colecțiile Arhivelor 
Naționale ale României: întrevederea 
oficială de la Casa Albă cu președin-
tele SUA, Calvin Coolidge, întâlnirea 
cu primarul New York-ului, James J. 
Walker, care i-a oferit cadou reginei 
cheia orașului, în semn de admirație 
și recunoștință; vizitele efectuate în 
Chicago, Philadelphia, San Francisco, 
Montreal, Canada, Maryhill, Tacoma, 
West Point, Uzina Electrică Edison, 
Universitatea Columbia din New York, 
întâlnirea cu comunitatea românească 
din America și triburile de indieni din 
Vestul Sălbatic. Deplasarea sa a avut 
un succes de proporții, un adevărat 
turneu care a cucerit inima americani-
lor. Regina s-a bucurat de o desfășu-
rare de forțe și de o mediatizare impre-
sionantă din partea presei americane, 
reușind să își facă țara cunoscută atât 
în cercurile înalte, guvernamentale, in-
dustriale și financiare, cât și în rândul 
populației americane. A fost primită cu 
urale și covoare de flori de către mul-
țimile entuziaste de americani care au 
ieșit să o întâmpine pe străzile și bule-
vardele orașelor din SUA.

„Nu mă așteptam ca New York-ul 
să îmi facă o primire atât de oficială. 
Am fost întâmpinată cu toate onorurile 
militare și civile posibile, de parcă aș fi 
fost regina suverană. Toate trupele fu-
seseră scoase la paradă, cu întreaga 
poliție călare. Am pornit înainte, într-o 
mașină deschisă, alături de unul dintre 
domnii oficiali și ne-am îndreptat cu 
toată viteza de-a lungul uluitoarelor 
străzi ale New York-ului, despre care 
s-au auzit atâtea, cu acei gigantici, 
inimaginabili zgârie nori, înălțându-se 
deasupra noastră. Trebuie să spun că 
sunt mult mai impozanți decât mi-aș fi 

● CULTURA ISTORIEI.

„REGINA MARIA ÎN AMERICA. CEA MAI FRUMOASĂ FAȚĂ 
A DEMOCRAȚIEI ROMÂNEȘTI”

imaginat, au o grandoare la care nu m-am așteptat. Toată circulația a fost oprită, 
iar populația New York-ului mi-a făcut o primire minunată, o primire din inimă. Pu-
teai simți, vedea, înțelege că era o primire privată, primirea cuiva pe care erau, cu 
adevărat bucuroși, să o întâmpine. Mărturisesc că îmi creștea inima de mândrie și 
tulburătoare emoție. Maria! Maria! Îmi auzeam numele strigat de mii de voci și, după 
obiceiul american, de la geamuri se aruncau lungi ghirlande de hârtie și tot felul de 
alte bucățele de hârtie, de la miile de geamuri ale fantasticelor clădiri, până când 
tot aerul se umpluse de fâlfâiri albe, ca de milioane de păsări mari și mici”. (Regina 
Maria a României)

Scopul proiectului este de a prezenta într-o formă științifică, accesibilă și con-
cisă, prin mijloace moderne de atragere a publicului, povestea Reginei Maria și 
implicarea sa în plan diplomatic în susținerea și apărarea intereselor României. 
Proiectul își propune, așadar, să producă un impact cultural și educațional în rândul 
publicului din România, pornind de la valorificarea și promovarea celebrei vizite 
externe a Reginei Maria în America, un episod de maximă referință în destinul celei 
mai importante regine a României și în istoria relației bilaterale cu Statele Unite ale 
Americii, principalul partener strategic al României.
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Polițiștii locali au desfășurat controale în trafic 
pentru identificarea vehiculelor concepute și des-
tinate transportului de mărfuri care nu dețineau 
autorizație de folosire a tramei stradale și aviz de 
traseu, conform H.C.L nr. 463/2021 privind stabi-
lirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului 
Constanța în anul 2022. În urma acțiunii desfășu-
rate, polițiștii locali cu atribuții în domeniul circula-
ției pe drumurile publice au aplicat 108 sancțiuni 
contravenționale în valoare de 39.922 lei.  

Circulația fără a deține autorizație valabilă de 
folosire a tramei stradale și după caz, fără obține-
rea avizului de traseu sau neprezentarea acestora 
la solicitarea persoanelor abilitate să efectueze 
controlul constituie contravenție. În situația în care 
traseul autovehiculului impune parcurgerea unor 
artere cu limitare de tonaj și transportul despășeș-
te limita maximă admisă aferentă acestor artere, 
accesul este permis numai în cazul achitării taxei, 
a obținerii autorizației de circulație și a obținerii 
avizului de traseu eliberat de administratorul dru-
mului. În acest caz, autorizația de circulație pentru 
folosirea tramei stradale va fi însoțită în mod obli-
gatoriu de avizul de traseu. 

Avizul de traseu se eliberează de către SC 
Confort Urban SRL în calitate de administrator al 
drumului pubic. 

Responsabilitatea obținerii autorizației de cir-
culație și după caz, a obținerii avizului de traseu, 

● Credem că vă interesează

CONTROALE ÎN TRAFIC 

revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în 
cazul utilizatorilor străini, acestea revin în exclusi-
vitate conducătorului vehiculului. 

Persoanele fizice și juridice pot achita taxa 
de folosire tramă stradală prin următoarele 
modalități: - la ghișeele agențiilor fiscale SPIT, 
numerar sau prin intermediul cardului bancar; - 
prin serviciul Westaco Express la staţiile OMV 
Petrom și magazinele Inmedio din municipiul 
Constanța, în numerar;  - prin ordin de plată, în 
contul RO39TREZ23121160250XXXXX, deschis 
la Trezoreria Municipiului Constanţa, benefici-
ar Primăria Municipiului Constanţa, cod fiscal 
4785631, caz în care eliberarea autorizației se 
efectuează doar la ghișeele agențiilor fiscale; -  
online, pe site-ul instituției www.spit-ct.ro cu sau 
fără autentificare în aplicația e-Tax. 

PROIECTE EUROPENE 
cu finanțare nerambursabilă 

în valoare de 2.722.628,70 lei 
APROBATE 

pentru comunitate! 

În urma muncii depuse 
de administrația publică locală 
pentru depunerea proiectelor 
prin PNRR în data de 16 mai 
2022 , rezultatele nu au întârzi-
at să apară. 

Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Adminis-
trației a publicat pe data de 
19.10.2022, pe site-ul instituți-
ei, www.mdlpa.ro lista Cererilor 
de finanțare aprobate în cadrul 
PNRR, Componenta 10 - Fon-
dul Local, Runda 1.

Comuna Agigea se regă-
sește în această listă cu două 
cereri de finanțare aprobate, 
astfel:

1. la poziția 451, cererea 
de finanțare C10-I1.2-657 pen-
tru proiectul SISTEME INTE-
LIGENTE DE MANAGEMENT 
LOCAL PENTRU MODER-
NIZAREA PARCULUI “MIHAI 
EMINESCU” DIN COMUNA 
AGIGEA în valoare totală eligi-
bilă de 1,902,506.88 lei (inclu-
siv TVA) prin care vom asigura 
în acest parc următoarele: 

Orașul Năvodari va avea 
un sistem modern de suprave-
ghere video.

Primăria Năvodari va primi 
prin PNRR suma de 3,8 mili-
oane lei pentru a implementa 
un amplu proiect de extindere 
și modernizare a sistemului de 
supraveghere video și dotare 
spații urbane cu infrastructură 
TIC (sisteme inteligente de ma-
nagement urban). 

În total vor fi 226 camere 
noi IP, 12 camere LPR (cu re-

Năvodari, un oraș mai sigur!  AGIGEA
PROIECTE EUROPENE

cunoașterea numere înmatri-
culare), 140 bănci inteligente 
prevăzute cu porturi USB pentru 
încărcare precum și dispozitive 
de furnizare servicii de internet 
prin wi-fi prin care se va asigura 
accesul gratuit al populației la 
internet.

Străzile, cartierele, parcu-
rile și spațiile publice vor fi mo-
nitorizate permanent, sistemul 
având inclusiv funcții de recu-
noaștere facială și identificare 
auto.

- sistem inteligent de iriga-
re;

- sistem inteligent de ilumi-
nat; 

- dotarea parcului cu mobi-
lier Smart: bănci inteligente, sta-
ție de încărcare solară Smart, 
bănci Smart cu panou de afișaj, 
parcare Smart pentru biciclete, 
toate aceste dotări fiind prevă-
zute cu porturi USB, încărcătoa-
re wireless și alimentate exclu-
siv cu energie verde. 

2. la poziția 475, cererea 
de finanțare C10-I4-316 pentru 
proiectul FINALIZAREA ACTU-
ALIZĂRII SI TRANSPUNEREA 
ÎN FORMAT GIS A PLANULUI 
URBANISTIC GENERAL AL 
COMUNEI AGIGEA - în valoare 
totală eligibilă de 820,121.82 lei 
(inclusiv TVA) - proiect care are 
scopul de a eficientiza procesul 
de autorizare a construcțiilor 
prin actualizarea în timp real a 
informațiilor privind mediul con-
struit dar și de a crește accesul 
digital la documentele de ame-
najare a teritoriului și de urba-
nism.

3. Implicit prin aprobarea 
acestor două proiecte, comuna 
Agigea va beneficia și de 2 stații 
de încărcare a autovehiculelor 
electrice.

"https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mdlpa.ro%2F&h=AT0GpsWLa9JKeAVHDAY8_yBZVIVzAfy4BSugAaVHDg1IBlnUqw2f6WOqPHHW9qxE8gO-FneCXxNhW5zOSq65SSBXs4HAS8yRUM9leYXdmHsc3lXEW0dBwFsZUDIUxrEM4uRKvCGCp91AZmiksW-WEC4V604WmZkTN2MdQHaXyGWd1RxNBWE7w4W5sk-RzHSA_i026S6_vFTXXBgpiVgVkpz61002VqH35jSBFBqaKYKifEoH8gLgCkMqmp5nTYcuvJvO-a8CPs40dvss-HeFHdMPGxis1l6PrDaAvzrQmUeRHD41vm4OvYUqOCIgeqJhXpLGQNpYRGKd4InF2KzprglZWGXQbOVH75qkQimI923FVpfKOrgYqZL809Gac4AaxW0cPEx5QprdObHNvq8hHXbbK19yc334-_PwaxlPqKlhez_VOB3GOLQgTUOha9ZvlDX7YoTOt0CF_05hXQ24EquBeh3aTW0z4PRhDOulcdMw13fwnMWu_xXYIhUAzgGWwsiHyMtC-XJ4TvcOLJmVaJxd0QDn5KrVdUpi7Ow
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„SE ACORDĂ FINANȚARE
PENTRU PERFORMANȚĂ”

● Ministrul Tineretului și Sportului, 
Carol-Eduard Novák, în vizită la Primă-
ria Constanța 

Primarul municipiului Vergil Chițac și vi-
ceprimarul Ionuț Rusu au primit, în urmă cu 
câteva zile, vizita ministrului Tineretului și 
Sportului, Carol-Eduard Novák, în contextul 
lansării strategiei Clubului Sportiv Municipal 
Constanța. La întâlnire au participat Florina  
Cristache, director executiv al Direcției Județene 
pentru Sport și Tineret Constanța și Andrei Tal-
peș, director CSM Constanța. 

Au fost prezentate cu această ocazie măsuri-
le care vor fi incluse în Strategia Națională pen-
tru Sport, în condițiile în care nu a existat o linie 
comună care să stabilească o direcție pentru 
sporturile individuale și de echipă. Noua strate-
gie se va baza pe descentralizare și va include 
înființarea unor centre de excelență regionale în 
vederea pregătirii copiilor din alte județe. 

„Este mult mai ușor să avem o viziune comu-
nă și de un sistem de finanțare care să stimule-
ze aceste sporturi, indiferent că vorbim despre 
sporturi de echipă sau individuale. Toată lumea 
trebuie să vadă continuitatea în sport, vrem să 
impunem și criterii de performanță atunci când 

acordăm finanțare”, a declarat primarul munici-
piului Constanța, Vergil Chițac. 

„Avem o bază valoroasă de sportivi pe care 
trebuie să-i folosim. Sunt copii care vor să facă 
sport dar nu au unde. Suntem pregătiți să facem 
investițiile necesare pentru refacerea tuturor ba-
zelor sportive. Constanța are nevoie de cadrul 
necesar pentru dezvoltarea sportului, atât la 
nivel de comunitate cât și de performanță” a 
subliniat viceprimarul municipiului Constanța, 
Ionuț Rusu. 

Preluarea bazelor sportive în administrarea 
municipalității se va realiza în perioada urmă-
toare, această etapă fiind necesară pentru sta-
bilirea planului de investiții al Primăriei Munici-
piului Constanța pentru următorul an.

Reprezentanții Băncii Mondiale, 
în vizită la Constanța! 

Reprezentanții Băncii Mondiale, în 
vizită la Constanța! 

Grupul Banca Mondială în parteneri-
at cu Federaţia Zonelor Metropolitane 
și Aglomerărilor Urbane din România 
și Primăria Municipiului Constanța au 
organizat în data de 03 octombrie,  
o consultare axată pe infrastructură 
de transport, conectivitate și logisti-
că dar și pe alte priorități de dezvol-
tare ale României. Delegația Băncii  
Mondiale la Constanța a fost condusă de  
doamna Anna Akhalkatsi, manager de 
țară pentru România și Ungaria. 

Evenimentul a avut loc în sala Re-
mus Opreanu a Palatului Administrativ 
din Constanța. La întâlnire au partici-
pat reprezentanții sectorului public și 
privat, reprezentanți ai mediului acade-
mic și ai societății civile.

Perspectivele identificate în timpul 
consultării,  vor contribui la actualiza-
rea celei mai importante analize reali-
zate de către Banca Mondială pentru 
România, respectiv Diagnosticul Sis-
tematic de Țară (Systematic Country 
Diagnostic - SCD). 

Rolul Diagnosticului Sistematic de 
Țară este de a identifica atât provo-
cările, cât și oportunitățile cheie în 
atingerea obiectivelor de dezvoltare 
ale României, precum și o serie de arii 
prioritare de dezvoltare.

Versiunea actualizată a Diagnosti-
cului Sistematic de Țară va fi lansată 
în prima jumătate a anului 2023 și 
va contribui la conturarea următoarei 
strategii de parteneriat dintre Banca 
Mondială și România.

În cadrul consultării, participanții au 
fost invitați să își exprime opiniile cu 
privire la constrângeri și priorități de 
dezvoltare, precum și la elementele 
adiționale ce trebuie luate în conside-
rare de către experții Băncii Mondiale 
în cadrul demersului de realizare a 
acestei analize.

În cadrul consultării, participanții au 
fost invitați să își exprime opiniile cu 
privire la constrângeri și priorități de 
dezvoltare, precum și la elementele 
adiționale ce trebuie considerate de 
către experții Băncii Mondiale, în ca-
drul procesului de finalizare a analizei.
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 ● Strategia de Dezvoltare a Județului Constanța

 O PRIORITATE: 
               PORTURILE PESCĂREȘTI

Strategia de Dezvoltare Durabilă a 
Județului Constanța pentru perioada 2021 
– 2027 a fost prezentată public, miercuri, 
12 octombrie, în cadrul unui eveniment 
organizat de Consiliul Județean Constanța 
(CJC) și Asociația de Dezvoltare Durabilă 
a Județului Constanța (ADDJC), la care 
au participat peste 150 de persoane, înalți 
oficiali ai Guvernului, ai administrației 
publice locale, reprezentanți ai mediului 
de afaceri, ai celui educațional și socio-
cultural, precum și ai societății civile. 
Strategia, un document asumat de 
Consiliul Județean Constanța, reprezintă 
master-planul în baza căruia, în următorii 
ani, va fi reconstruit și modernizat județul, 
începând cu infrastructura și până la 
domenii precum sănătate, agricultură, 
energie verde, învățământ, sport, turism.  

Pusă în dezbatere publică în iunie 2021, 
odată cu lansarea ADDJC, organizație 
fondată anul trecut de către Consiliul 
Județean Constanța (CJC) și Primăria 
Municipiului Constanța, Strategia cuprinde 
nu mai puțin de 998 de proiecte, conturate 
de CJC în baza propunerilor venite dinspre 
toți factorii reprezentativi ai comunității 
constănțene. 

Prezent la evenimentul de miercuri 
de la Constanța, Mircea Abrudean, șeful 
Cancelariei prim-ministrului, a prezentat 
mesajul premierului Nicolae Ciucă 
cu ocazia lansării primei strategii de 
dezvoltare durabilă pentru un județ din 
România. 

„Vă felicit pentru finalizarea acestui 
document deosebit de important pentru 
viitorul comunitații constănțene, care 
reflectă rezultatele consultărilor cu 
societatea civilă, cu mediul de afaceri și 
care este integrat în Strategia Națională 
pentru Dezvoltare Durabilă a României 
2030. Preocupările Guvernului României 
sunt legate de dezvoltarea economică 
sustenabilă, prin încurajarea inovării 
și a noilor tehnologii, prin valorificarea 
resurselor naționale și europene și 
modernizarea comunităților, precum și 
prin creșterea calitatății vieții oamenilor, iar 
soluțiile si măsurile guvernamentale sunt 
orientate în aceste direcții. 

Suntem guvernul care a alocat cel mai 
mare buget pentru investiții, peste 90 
de miliarde de lei, și a deschis, în cele 
11 luni de la preluarea guvernării, linii 
de finanțare europeană fără precedent. 
Unul din cele nouă proiecte semnate 
zile trecute este pentru Constanța. Este 
vorba de construirea unei noi linii electrice 
aeriene, Constanța Nord - Medgidia Sud, 
proiect cu o valoare de 23 de milioane de 
euro. Semnarea acordului de parteneriat 
2021 - 2027 dintre România și Comisia 
Europeană reprezintă o oportunitate 
istorică, pentru că oferă finanțare de 
aproape 45 de miliarde de euro, din 
care 31,5 miliarde sunt fonduri europene 
nerambursabile. Constanța este un 
bun exemplu de inițiativă și mobilizare, 
realizarea Strategiei Județene de 
Dezvoltare Durabilă incluzând soluții 
pentru punerea în valoare a ceea ce 
județul le poate oferi cetățenilor”, a 
transmis premierul Nicolae Ciucă.  

La rândul său, Marin Țole, secretar 
de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, 
prezent la evenimentul de la Constanța, 
a transmis mesajul ministrului Cseke 
Attila. 

„Salutăm demersul Consiliului 
Județean Constanța, care a elaborat 
Strategia de Dezvoltare Durabilă pentru 
perioada 2021 - 2027, document care 
va asigura dezvoltarea corelată cu 
liniile directoare și obiectivele politicilor 
la nivel european, respectiv politica de 
coeziune a Uniunii Europene în perioada 
2021 - 2027, pactul verde european, 
mecanismul pentru o tranziție justă. 
Trebuie să vă amintesc faptul că județul 
Constanța a fost unul dintre beneficiarii 
foarte multor fonduri legate în special 
de partea de PNDL 1, PNDL 2, fiind 
peste 540 de milioane de lei alocate 
prin PNDL 1 și peste 700 de milioane 
prin PNDL 2”, a transmis Cseke Attila, 
ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației, în mesajul său pentru 
Constanța. 

Prezent la eveniment, László 
Borbély, consilier de stat la Cabinetul 
prim-ministrului și coordonatorul 
Departamentului pentru Dezvoltare 
Durabilă din cadrul Guvernului României, 
a subliniat, la rândul său, importanța 
dezvoltării sustenabile a comunităților:  

Sunteți primul județ din România care 
are o Strategie de Dezvoltare Durabilă 

până în anul 2027, un plan clar 
de acțiune până în 2027. Sper 
că vom avea posibilitatea să 
ne mai întâlnim și să analizăm 
cum se implementează 
această strategie. Avem una 
dintre cele mai frumoase țări 
din Europa, avem oameni 
minunați și cred că trebuie să 
fim pozitivi, pentru a reuși să 
construim o societate durabilă. 
În acest sens, avem nevoie de 
leaderi. Gheorghe Hagi, care 
este aici în sală în această 
seară, ne-a demonstrat că, prin 
Academia pe care a înființat-o, 
a reușit să clădească, de 
fapt, un proiect de dezvoltare 
durabilă în domeniul sportului 
și al educației”. 

Mihai Lupu, președintele 
Consiliului Județean Constanța, 
a subliniat, în discursul său, 
că Strategia a fost realizată 
prin efortul întregii comunități 
constănțene. 

„Acum avem un document 
cu obiective și termene clare, 
care ne permite și ne obligă să 
începem dezvoltarea durabilă 
și sustenabilă a acestui județ. 
Este un instrument care 
asigură o linie de dezvoltare 
unitară, absolut necesar, 

care va putea fi folosit și de viitoarele 
conduceri ale acestei instituții. Strategia 
cuprinde 998 de proiecte, dintre care 328 
de proiecte trebuie implementate în toate 
UAT-urile din județul Constanța. Mediul 
înconjurător reprezintă o componentă 
importantă a acestei strategii, mai ales 
în contextul în care suntem cel mai 
defrișat județ. Există încă gospodării 
care se încălzesc, și în acest moment, 
cu lemn sau cărbune. Strategia va ajuta 
UAT-urile să inițieze proiectele prin care 
va fi dezvoltată rețeaua de distribuție a 
gazelor naturale, astfel încât locuitorii 
acestui județ să poată utiliza surse 
alternative de încălzire.

Județul Constanța încă mai are 200 
de km de drumuri județene de pământ, 
50 de localități care încă nu au apă 
curentă. Constanța are nevoie de o 
rețea de sănătate de anvergură, care 
să corespundă solicitărilor. În concluzie, 
necesitățile sunt foarte mari și vă asigur 
că vom face tot ce ține de noi pentru a 
respecta direcțiile și obiectivele acestei 
strategii, esențiale pentru viitorul 
județului Constanța și al tuturor celor 
care locuiesc aici. Este un angajament 
pe care mi l-am asumat împreună cu 
echipa mea cu toată responsabilitatea”, 
a declarat Mihai Lupu, președintele CJC. 

Ana-Maria Vătămanu, președintele 
Asociației de Dezvoltare Durabilă a 
Județului Constanța, a subliniat, la 

rândul ei, că Strategia prezentată 
miercuri a început să fie implementată 
printr-o serie de proiecte pentru care s-a 
găsit deja finanțare. 

„Echipa ADDJC a realizat, între altele, 
într-un singur an, cu o echipă de doar 
nouă oameni, două mari proiecte de 
infrastructură pentru Consiliul Județean, 
care au fost depuse prin Programul 
Anghel Saligny și pentru care am obținut 
pentru Constanța o finanțare de 140 de 
milioane de lei. Banii vor acoperi lucrările 
de decongestionare a traficului în partea 
de Sud a județului, despre care știm 
că este sufocată. Tot prin Asociație am 
pregătit proiecte, în valoare de peste 30 
de milioane de euro, care urmează a fi 
depuse, pentru realizarea a trei porturi 
pescărești. Constanța, în acest moment, 
nu doar că nu are niciun port pescăresc, 
dar nu are nici măcar un adăpost 
pescăresc care să respecte standardele 
europene. Avem, așadar, toate motivele 
să fim optimiști, să fim încrezători, să 
construim și să modernizăm împreună 
Constanța, în următorii ani, în baza 
acestei Strategii. Strategie care este, 
de fapt, un plan solid de dezvoltare 
durabilă locală a acestei comuntăți cu un 
potențial imens”. 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a 
Județului Constanța pentru perioada 
2021 – 2027, care urmărește trei mari 
direcții - 

1. Dezvoltarea economică prin 
valorificarea potențialului local și 
utilizarea inovării și a noilor tehnologii; 

2) Creșterea calității condițiilor de 
locuire și reducerea disparităților dintre 
comunități; 

3) Dezvoltarea turismului și a 
serviciilor conexe prin utilizarea 
inteligentă a resurselor locale, – este în 
acord cu filosofia Strategiei Naționale de 
Dezvoltare Durabilă 2030 și cu Agenda 
UE 2030 privind dezvoltarea durabilă”. 
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