
LISTA  cu probleme urgente propuse a fi rezolvate (primite de la membrii AGIR CTA) 

 

O enumerare a categoriilor de probleme urgente: 

1) Dezvoltarea mediului de afaceri: parcuri industriale, centre de tranfer tehnologic etc. 

2) Rezolvarea problemei traficului dificil: parcări, garaje, sensuri unice … 

3) Dezvoltarea infrastructurii sistemului de sănătate. Exemplu: SPITALUL JUDETEAN (reabilitare, 

construirea unuia nou etc). 

4) SMART CITY: informare, plăți taxe, impozite, aprobari, autorizări etc. 

5) Reabilitarea centrului istoric. 

6) Dezvoltarea turismului. 

7) Protejarea mediului. 

8) Dezvoltarea agriculturii.  

9) Dezvoltarea sistemului educațional etc. 

Câteva propuneri concrete făcute de dl ing. Niculae Orac: 

1) sistematizarea si modernizarea infrastructurii rutiere in Municipiul Constanta , de exemplu : 

pasaj la intersectia Bd. Tomis cu Str. Soveja ( stationari si cozi de sute de masini la intrarea si 

iesirea din oras, cu consumuri enorme de combustibil si cu un înalt grad de poluare ) ; 

2) dezvoltarea turismului pe litoral prin realizarea unui metrou usor de transport operativ între 

statiuni pe traseul: Constanta – Mangalia  (vezi Gdansk-Gdynia,de aprox. 50 Km)  

3) reabilitarea centrului vechi din Constanta ; 

4) proiecte de irigatii cu solutii moderne folosind Canalul Dunare-M.Neagră: 

5) proiecte noi de valorificare a zăcămintelor de hidrocarburi din M. Neagră; 

6) proiecte pentru dotări în activitatea de pescuit maritim. 

Câteva propuneri concrete făcute de dl ing. Eugent Tiron. Dorește să se implice și ca voluntar: 

1) Proiect pentru constructia PARCĂRI SUPRAETAJATE, de tip constructii modulare pe retele 

de grinzi si cadre, pentru zonele cartierelor de blocuri. (Cadre din profile I si U îmbinate 

prin suruburi, înfipte în sol pe fundația adiacentă plăcii de bază a cadrului. Cadrele sunt 
sistemele pe care se sunt amplasate plăci din beton armat. O rampă dublă asigura accesul 
autovehicolului pe fiecare etaj. Nu e nevoie de pereți ci doar de parapeti ușori-balustrade 
ornamentale, de protectie a conducatorului auto si persoanelor din masini).  

2) Proiect pentru MODERNIZARE a PUNCTELOR DE COLECTARE DEȘEURI MENAJERE pentru 
ecologizarea și protejarea mediului. Romania este amendată de organele comunității EU 
pentru nerespectarea protecției mediului si colectării deșeurilor. Trebuie început cu acest 
sistem cu educarea populatiei orașului. 
 

  O propunere concretă făcută de Prof. Univ. Dr. Ing. Valentina Pomazan. Se va implica și cu 

activități de voluntariat. 

 



Conștientizarea, în rândul publicului și al tinerilor, mai ales, despre potențialul pe care îl are 
regiunea, prin instaurarea unei tradiții privind promovarea valorilor unei vieți cu coordonate 
culturale: 

a. organizarea unui festival anual de știință și cultură – O Mare de Știință, cu 
seminarii-conferințe, spectacole, târguri de carte și accesorii IT pt lectură și 
informare, expoziții, concerte – vizând mai ales tinerii și preferințele lor (calchiat 
după NeverSea, dar la alt nivel, cu obiective diferite). 

b. Organizarea unui concurs național-internațional, cu premii, dedicat proiectelor 
tinerilor, tematice pentru dezvoltarea, refacerea, schimbarea de viziune asupra unor 
structuri existente, amenajări de zone-puncte fierbinți pe temele – Eco și curățenie, 
plaje curate, plaje și străzi tematice pentru copii și adulți cu și fără dizabilități, 
comunicații urbane accesibilie pentru copii și adulți cu și fără dizabilități, spații 
expoziționale, pontoane inedite, tematice, pe luciurile de apă din Cța și județ etc. 

 

 

 


