
Actualitatewww.telegrafonl ine.ro
323 octombrie 2019

Peste 1.000 de participanți 
la Crosul Mării Negre

Peste 1.000 de participanți sunt înscriși
deja la cea de a patra ediție a Crosului Mării
Negre. Cuvintele cheie sunt surprize și
premii din partea partenerilor evenimentului
care se va desfășura pe 27 octombrie,
începând cu ora 10.00, pe plaja Modern.
Crosul Mării Negre păstrează latura nobilă:
participanții vor alerga pentru o Mare Neagră
mai curată, #fărădeșeuridinplastic. Cursa nu
este contra cronometru, fiecare participant
putând face acest lucru individual. De
asemenea, participanții vor putea alege
distanța pe care vor alerga, la fel ca și în anii
anteriori. Traseele, în funcție de distanța
aleasă, sunt: ● 1) Plaja Modern - Casa
Căsătoriilor și retur - Sector de cros dedicat
doar elevilor de grădiniță și clasele 0-I ● 2)
Plaja Modern - Plaja Universitate (Zoom
Beach) și retur - distanța scurtă - 4 km ● 3)
Plaja Modern - Plaja Reyna și retur - distanța
lungă - 7 km. Nu există taxă de participare și
nici limită de vârstă. Partenerii evenimentului
vor asigura premii pentru toti participanții.
Participanții vor avea două provocări: Prima
dintre ele va fi aceea de a purta un element
vestimentar sau un accesoriu care să fie
caracteristic viețuitoarelor marine. A doua
provocare va fi de a arunca la coș un deșeu
întâlnit pe traseul lor. Momentul de încălzire
va fi asigurat de 2 traineri de la WorldClass
Romania. Vor exista colțuri de relaxare și
colțuri interactive, unde participanții vor putea
câștiga diferite premii de la partenerii
evenimentului.

Frontieră

Zona centrală a
Constanței va intra într-
un amplu proces de

reabilitare și modernizare,
valoarea totală a investiției pentru
îmbunătăţirea accesului și a
mobilităţii pietonale fiind de
89.854.757,70 lei - aproape 19
milioane de euro. Despre acest
proiect, primarul Decebal
Făgădău a declarat: „Zona
pietonală nu înseamnă strict
strada Ștefan cel Mare, ci și
străzile laterale, unde vom
schimba tot ce înseamnă astăzi
infrastructură, dalaj, iluminat și vom
adăuga spațiu verde, pentru că ne
dorim să avem un spațiu public de
calitate, iar acesta este un capitol la
care suferim”.

Pentru str. Ștefan cel Mare,
proiectul prevede: Refacere

infrastructură pietonală, ocazional
carosabilă ● Extinderea traseelor
pietonale ● Fântâni arteziene ● Spații
verzi fixe și amovibile, inclusiv irigații
automatizate ● Marcaje speciale pentru
persoanele cu dizabilități ● Mobilier
urban inteligent ● Sisteme de informare
● Sistem de supraveghere video ●

Iluminat public ● Canalizație unică
subterană ● Supraînălțarea
trecerilor de pietoni ● Modernizare
pasaj pietonal.

Pentru str. Mircea cel Bătrân,
bd. Mamaia, str. Mihai Viteazul, str.
I.G. Duca, str. Atelierelor, str. Șt.
Mihăileanu, str. Cuza Vodă, str.
General Manu, str. Răscoalei, str.
Miron Costin, str. Ion Lahovari și
str. Jupiter, proiectul include:
Modernizare și resistematizare
rutieră ● Introducerea benzii unice
de transport public ● Reabilitarea/

extinderea traseelor pietonale ●
Realizarea de piste de biciclete ● Spații
verzi mediane și irigații ● Semnalizare
verticală și orizontală ● Mobilier urban
inteligent ● Stații de autobuz ● Iluminat
smart pentru trecerile de pietoni ●
Canalizare unică subterană pentru
comunicații și rețea electrică de iluminat.

Mai puține ore de curs pentru clasele 0 - VIII
Senatul a adoptat un proiect de

modificare a Legii Educaţiei prin care
se reduce numărul de ore de la
clasele 0 - VIII. Proiectul votat de
Senat a fost trimis spre promulgare.
Normativul prevede o medie de 20 de
ore pe săptămână pentru elevi, de la
clasa pregătitoare, până la clasa a IV-

a. Spre comparație, în prezent elevii
învață 19-20 de ore pe săptămână la
clasa pregătitoare, min. 20 - max. 21
de ore la clasele I, a II-a și a III-a, iar
în ultima clasă de învățământ primar,
elevii au min. 21 de ore și max. 22 de
ore. La gimnaziu, se instituie cele mai
drastice tăieri. Proiectul introduce

termenul de “medie” de 25 de ore pe
săptămână pentru gimnaziu. În
prezent, elevii de clasa a V-a au 26-28
de ore pe săptămână, elevii de clasa a
VI-a au 28-30 de ore pe săptămână,
elevii de clasa a VII-a - 31-33 de ore,
iar clasa a VIII-a - 31-34 ore pe
săptămână.

Acces și mobilitate pietonală

Proiect de 19 milioane de euro pentru
modernizarea centrului Constanței


