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World Education Fair, la Constanța 

Târg educațional cu zeci de instituții
de învățământ din străinătate

Interesul universităților
străine pentru tinerii
români este în continuă
creștere. Zeci de instituții
de învățământ vor fi
prezente la Constanța,
miercuri, 2 octombrie, la
cel mai important târg
educațional al toamnei -
World Education Fair.
Regatul Unit este, în
continuare, în top, ca
destinație de studiu. Vor fi
prezente la târg atât
universități cu programe de
licență, master și MBA, cât
și școli gimnaziale, licee,
centre de limbi străine și
programe Work and Travel
pentru studenţi. Ce trebuie
să faci ca să poți participa?
Află detaliile din pagina 3.

S-a încheiat
recalcularea

pensiilor pentru
Grupa I de muncă

Revenirea
studenţilor

majorează chiriile.
Ce se întâmplă la

Constanța 

Organizația Maritimă Internațională
cere egalitate de gen

România, cel mai mare
furnizor din Europa de

personal maritim
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Și dacă
moțiunea nu

trece?
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ANEMONE, un proiect de 1 milion de euro

Deputatul USR
Stelian Ion anunţă
că vrea să
candideze pentru
Primăria
Constanţa și că s-
a înscris deja în
campania internă
a USR Constanţa
pentru
desemnarea
candidatului
pentru funcţia de
primar. Deputatul
Stelian Ion,
avocat de
profesie, este cel care a recunoscut
public, după ce a fost pus în fața
evidențelor, că a făcut parte, în mai
multe procese, din echipa de avocați
a fostului primar al Constanței și a

Primăriei
Municipiului
Constanța (inclusiv
în procesul intentat
jurnalistei Feri
Predescu), pe care
acum le înfierează,
pe Facebook „cu
mânie proletară“ -
„Am evaluat atent
şansele unei astfel
de candidaturi şi
cred că sunt
singurul care pot
învige PSD-ul
creat de Mazăre şi

Constantinescu, preluat apoi de
Făgădău şi Felix Stroe. Ei ştiu lucrul
ăsta şi se tem“, spune Ion, încercând
să acrediteze faptul că ar fi un
personaj de temut...

Când pro, când contra...
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Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”

Constanța, coordonatorul Proiectului
„Evaluarea vulnerabilității

ecosistemului Mării Negre la presiunile
umane“ (ANEMONE), anunță

începerea, luni, 30 septembrie 2019, a
expediției științifice multunaționale, în

care o echipă de 17 cercetători marini
din 4 țări (Bulgaria, România, Turcia și

Ucraina) se vor îmbarca la bordul
navei de cercetare „Mare Nigrum“

pentru prelevarea probelor de apă,
sedimente și organisme marine, în

vederea evaluării sănătății mării
noastre.

 Constanța, parte a expediției
multinaționale de monitorizare 

a Mediului Mării Negre

Deputatul UR Stelian Ion 
ar vrea să candideze pentru

Primăria Constanţa

uPAG. 4


