
 

 

      
fost odată ca niciodată... 
  

 

 

...mare, soare, vacanță, relaxare și meditație la cel mai modern centru wellness de pe litoral! 

Litoralul este locul în care cei mai mulţi dintre noi ne adăpostim de rutina și grijile cotidiene, motiv 

pentru care aspirăm să fim întâmpinați cât mai călduros. 

Prin proiectul „Reamenajare și modernizare centru de relaxare și tratament IAKI, Județ Constanța”, 

finanțat prin POR, DMI 5.2, la serviciile și facilitățile de care clienții IAKI se bucurau până în prezent, 

precum piscină interioară încălzită, saună umedă și uscată, jacuzzi, aquagym, fitness, aerobic, au fost 

adăugate și servicii exclusiviste, precum duș emoțional, duș cervical, duș Vichy, spinning și numeroase 

tipuri de masaje și tratamente corporale (relaxare, în cuplu, cu pietre vulcanice). 

Totul se realizează într-un ambient nou în care tonurile calde de bej-cafeniu și designul minimalist 

creează decorul perfect pentru relaxare. 
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Reamenajare și modernizare centru de relaxare și tratament IAKI,  

Județ Constanța  
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fost odată ca niciodată... 
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Construcția autostrăzii Cernavodă – Constanța 
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 ... o autostradă care a adus multe zâmbete, soare și, nu în ultimul rând, acces la mare! 

Porneam pe drumul integrării europene în 2007 cu vise de autostrăzi „ca la nemți” și căi ferate pe 

care trenurile să circule cu viteza TGV-ului. Cele mai multe dintre proiecte au rămas doar vise, însă acesta 

demonstrează că „da, se poate!” şi, departe de a ne consola cu gândul că „mai bine mai târziu decât niciodată”, 

lecţiile învăţate din implementarea lui pot servi la îmbunătăţirea scrierii şi implementării altor proiecte 

similare.  

Prin proiectul “Construcția autostrăzii Cernavodă – Constanța”, finanțat prin POS Transport, 

DMI 1.1, s-au construit 51,311 km de autostradă (câte două benzi pe sensul de mers), între orașele 

Cernavodă și Constanța.  Timpul de călătorie între București și Constanța  a fost redus de la 2h și 30 min la 

1h și 51 min. 
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Acces real la piața muncii prin întreprinderea simulată 
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... un loc de poveste unde studenții se antrenează pentru marea provocare a primului loc de muncă! 

„Ești pregătit pentru marea provocare a primului loc de muncă? Vino şi antrenează-te cu noi!” Aşa 

începea mesajul de pe afişele lipite în 2010 pe culoarele a 4 centre universitare din ţara.  Era vorba de 

antrenamente de câte 12 săptămâni desfăşurate în 4 laboratoare de simulare a afacerilor create prin proiectul 

„Acces real la piața muncii prin întreprinderea simulată”, finanțat prin POSDRU, DMI 2.1.  

Peste 4.300 de studenţi şi masteranzi economişti au făcut practică în aceste întreprinderi „altfel” din 

domeniul turismului, bankingului și comerțului. 

„A fost ceva neobișnuit și provocator deopotrivă. Mediul creat mi-a conferit posibilitatea de a-mi 

exprima opiniile, de a-mi pune în aplicare planurile și de a-mi descoperi noi calități”, povestește un student 

participant la stagiul de practică „altfel”. 
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fost odată ca niciodată...  
 

 

 …o administraţie locală care nu a stat mult în... cumpănă când i s-a oferit oportunitatea de a folosi 

fondurile europene în beneficiul cetăţenilor ei! 

Administrația publică este menită să servească interesele cetățeanului într-un mod în care să inspire 

încredere și angajament. Primăria comunei Cumpăna din judeţul Constanţa a reuşit, cu ajutorul fondurilor 

europene, să îmbunătăţească viaţa cetăţenilor săi şi să construiască o relație de comunicare strânsă și 

eficientă cu aceştia. Aceasta a implementat cu succes proiectele „Modernizare şi reabilitare drumuri, 

extinderea sistemului de canalizare, prima înfiinţare Centru îngrijire copii - tip After School, renovarea şi 

modernizare  Cămin Cultural, comuna Cumpăna, judeţul Constanţa” (PNDR,  Măsura 3.2.2) şi „Transparenţă 

şi Eficacitate - Îmbunătăţirea şi modernizarea relaţiei cu locuitorii comunei Cumpăna prin introducerea unui 

program informatic pentru buna gestionare a documentelor în cadrul primăriei” (PODCA,  Axa 2). 
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Transparenţă şi Eficacitate  
 

Modernizare și reabilitare drumuri, înființare Centru îngrijire copii 

și modernizare cămin cultural 
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Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității marine din zona 

costieră românească , în special a delfinilor  
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 …un animal inteligent, graţios, jucăuş şi prietenos!  

„Dulce Dulf, fratele nostru eşti”, spune un cântec al formaţiei Phoenix. Nu întâmplător, căci delfinii se 

numără printre cele mai inteligente vieţuitoare din lumea animală. Animale legendare şi vechi „locuitori” ai Mării 

Negre şi ai apelor litorale româneşti, delfinii au înregistrat un declin simţitor în ultimele decenii, urmare a 

activităţilor omului.  

Litoralul românesc nu este doar un loc distractiv unde îți poți petrece vacanțele de vară, ci și casa multor 

specii de plante și animale care trebuie protejate pentru a păstra frumusețea naturală a zonei.   

Prin proiectul „Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității marine din zona costieră românească, în special 

a delfinilor”, finanţat prin POS Mediu, Axa 4,  s-a urmărit creșterea nivelului de conștientizare a populației cu privire 

la valoarea biologică, ecologică, estetică, culturală și economică a biodiversității marine costiere. În particular, 

proiectul a vizat îmbunătăţirea stării de conservare a celor trei specii de delfini din apele litorale româneşti - delfinul 

comun, afalinul şi marsuinul sau porcul de mare. 
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