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Constanța anunță că,
începând de marți, 29
octombrie.2019, până
vineri, 1 noiembrie, pe
bulevardul Tomis, pe
tronsonul cuprins între
strada Tulcei și bulevardul
Aurel Vlaicu, SC Confort
Urban SRL va freza
carosabilul în vederea
asfaltării. Lucrările se vor
derula în perioada nopții,
între orele 19:00 și 05:00,
pentru a nu fi îngreunat
traficul rutier în timpul zilei, iar în tot
acest interval orar, traficul va fi
restricționat alternativ pe câte o
bandă pe sens. Prin urmare,
constănțenii care locuiesc sau
tranzitează zona respectivă sunt
rugați să NU își parcheze

autoturismele pe trotuar sau pe
carosabil. De asemenea, participanţii
la trafic sunt rugați să respecte
regulile de circulaţie şi semnificaţia
mijloacelor de semnalizare rutieră și
să manifeste atenţie sporită în zona
în care se efectuează lucrări.
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De la 1 noiembrie

Proiect-pilot de resistematizare
rutieră în Constanța

Primăria Constanța
implementează de la 1
noiembrie un proiect-pilot
pentru decongestionarea
traficului pe strada Cișmelei,
în zona școlii nr. 29 “Mihai
Viteazul”. Este vorba despre
un plan de resistematizare
rutieră și pietonală care
cuprinde instituirea de
sensuri unice, mutarea stației
de autobuz mai aproape de
școală și crearea unei zone de
drop-on- drop-off pentru
părinții care își duc copiii la
cursuri cu autoturismul.
„Zona are mari probleme de
trafic la orele în care elevii
sunt aduși sau luați de la
școală, iar noile reglementări
au fost aplicate în urma
discuțiilor dintre Primărie,
conducerea școlii, compania
de transport în comun, Poliția
Rutieră și administratorul
tramei stradale“, anunță
reprezentanții Primăriei.

Bloomberg despre Canalul Dunăre -
Marea Neagră, simbolul totalitarismului:

„Canalul Morţii” 
a devenit o poartă
economică pentru

Europa de Est

Muncă la negru...

Doi vietnamezi
plecați din România,

printre cele 39 de
cadavre din Anglia

FC Farul continuă
seria victoriilor
pe teren propriu
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Scheletul
Bechtel din

dulapul lui Orban

EDITORIAL

Sorin Roșca
Stănescu
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Constanței i s-a decernat,
sâmbătă, titlul de Capitala

Tineretului din România,
orașul urmând să dețină

acest mandat în perioada 2
mai 2020 - 1 mai 2021.

Conceptul câștigător
prezentat de Constanța -

#ComeToSEAus - își propune
să adune la aceeași masă
tinerii constănțeni pentru a

colabora și pentru a dezbate
viitorul orașului în care

trăiesc. „Suntem pregătiți să
dăm start proiectelor propuse

și să spunem
#ComeToSEAus”, spun

reprezentanții echipei
constănțene.
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