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La liceul 
din comuna M. 
Kogălniceanu lucrările 
de reabilitare nu au 
început cu biroul 
directorului şi nici 
cu cancelaria, ci 
cu sălile de clasă, 
cincisprezece la 
număr. Pe Lia Gârţu, 
administratorul acestui 
liceu, n-am găsit-o în 
birou, ci pe un hol, 
supraveghea ultimele 
retuşuri făcute de 
echipa de meseriaşi. Şi  asta se 
întâmpla la o oră când, potrivit 
programului, administratorul ar fi 
trebuit să fie acasă. „În această 
vară, spune Lia Gârţu, s-a făcut 
o reabilitare cum n-a mai fost la 
acest liceu: s-au zugrăvit sălile 
de clasă şi holurile, cabinetele 
şi grupurile sanitare, unul dintre 
grupurile sanitare a fost refăcut 
în totalitate, pentru că erau 
probleme la subsol; s-au făcut 
retuşuri şi la acoperiş, aşa că 

De fiecare dată când 
vine la Medgidia, prozatorul 
Cristian Teodorescu 
povesteşte despre vacanţele 
din copilărie, multe dintre ele 
petrecute în apropierea gării 
din oraş, acolo unde bunicul 
său avea o cârciumă. „Cine 
avea o cârciumă în anii aceia 

l După ce a lansat un roman la Medgidia

Prozatorul Cristian Teodorescu 
a lansat „MEDGIDIA, ORASUL 

DE APOI”, în Polonia 
,

era un fel de sultan economic”. 
Adâncit în amintiri şi în gânduri, 
prozatorul povesteşte despre 
un fost primar care îi primea 
în birou pe invitaţi în timp ce el 
bea cafea şi fuma Kent, un lux 
în anul 1974.

În această toamnă a dat 
curs unei invitaţii şi a venit la 

Medgidia să lanseze ultima carte 
tipărită, e vorba de „ŞOSEAUA 
VIRTUŢII”, un roman care a 
fost primit cu elogii de critica 
literară. Cu elogii au fost primite 
şi celelalte cărţi semnate de 
Cristian Teodorescu, „un autor 
care nu acceptă laudele, dar 
nici nu îi pare rău de ele”. 
Vine aici şi de fiecare dată le 
aminteşte prietenilor că „spiritul 
Medgidiei trebuie să se ridice 
împotriva oamenilor răi”, deşi el 
slăveşte toleranţa.

Ultima oară, Cristian 
Teodorescu şi-a amintit de 
doctoriţa Leu, „un medic 
ginecolog cu faimă în oraş şi 

► M. KOGĂLNICEANU

REABILITAREA LICEULUI
S-A FĂCUT CA LA CARTE

tocmai de aceea s-ar cuveni 
ca o stradă ori o piaţă să-i 
poarte numele”.

Ultima oră: Când scriam 
aceste rânduri, am fost 
nevoit să fac o pauză şi să 
răspund unui apel telefonic. 
Aşa am aflat că prozatorul 
Cristian Teodorescu, pe care 
revista TOMISUL CULTURAL 
(numărul 5) îl găzduieşte cu 
un interviu, a fost invitat în 
Polonia, acolo unde una din 
cărţile sale, „Medgidia, oraşul 
de apoi” a fost tradusă şi 
primită cu entuziasm de editori 
şi de cititori.

Iulian Talianu

de acum încolo nu vom mai 
avea necazuri; au fost înlocuite 
burlanele şi desfundate 
canalele de scurgere; până şi 
gardul liceului a fost înlocuit pe 
o distanţă apreciabilă”.

În ziua documentării noastre 
aici, pe terenul din faţa liceului 
se făceau ultimele pregătiri 
pentru amenajarea unui parc. 
Aleile de acces au fost, şi ele, 
pavate, iar în curând în preajma 
lor vor avea loc şi florile, chiar 

dacă nu va veni primăvara, ci 
toamna. Şcolile de la Sibioara, 
Palazu şi Piatra, aflăm de la 
Lia Gârţu, au fost igienizate 
şi văruite, încă un semn că la 
M. Kogălniceanu anul şcolar a 
început sub auspicii favorabile, 
fapt ce demonstrează interesul 
administraţiei publice pentru 
educaţia elevilor. Mai mult, 
gospodărirea unităţilor de 
învăţământ n-a vizat doar 
exteriorul; au fost schimbate 

uşile şi au fost achiziţionate table 
noi, unul din cele patru frigidere 
pentru păstrarea produselor din 
programul „cornul şi laptele” a 
fost adus de curând. Mai nou, 
primăria şi consiliul local au iniţiat 
un proiect pentru reabilitarea 

terenului de sport din 
incinta liceului , iniţiativă 
care va avea şi sprijinul 
militarilor americani 
de la aeroportul 
M. Kogălniceanu.

Profesoara Florina 
Petre, directorul liceu-
lui din comuna M. 
Kogălniceanu, mi-a con-
firmat că o asemenea 
reabilitare a şcolii n-a 
mai fost făcută de mulţi 
ani: ”Nu ne rămâne 
decât să ne concentrăm 

asupra proiectelor educaţionale 
şi asupra parteneriatelor care 
sunt în derulare. Avem o bună 
colaborare cu primăria şi cu 
consilierii locali şi nu avem 
decât să le mulţumim pentru 
implicare şi pentru sprijin”.

Acum putem scrie fără 
ezitări că reabilitarea liceului din 
comuna M. Kogălniceanu s-a 
făcut ca la carte. Şi nu e vorba 
de un joc de cuvinte.

Luiza Tigmeanu
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► TECHIRGHIOL

Când face un bilanţ ce 
vizează proiectele, Mugur 
Mitrana, primarul comunei 23 
August, pune în capul listei 
şcolile şi căminele culturale. 
„Am venit la primărie cu gândul 
că educaţia şi cultura vor fi de 
fiecare dată o prioritate. Şi asta 
am făcut: şcolile din comună 
pot găzdui oricând un schimb 
de experienţă. Am luat credite 
şi le-am făcut boboc. Toate 
cele trei cămine culturale, din 
23 August, Dulceşti şi Moşneni 
au fost modernizate şi dotate, 
primele două sunt aproape de 
finalizare. Până la sfârşitul lunii 

Finalizarea unui proiect 
n-a mai fost un eveniment 
pentru oraşul Techirghiol. N-
a fost un eveniment pentru 
că locuitorii s-au obişnuit în 
ultima vreme să vadă ici-colo 
câte o schimbare iar când a 
venit rândul Proiectului Integrat 
Amenajarea Malului Lacului 
Techirghiol nu s-a mai tăiat 
încă o panglică, ci doar s-a 
transmis un comunicat de presă 
să afle şi alţii detalii despre 
modernizarea infrastructurii 
de turism; localnicii au văzut 
zi de zi cum s-a lucrat pentru 
valorificarea resurselor naturale 
şi pentru creşterea calităţii 
serviciilor turistice, investiţia s-
a derulat sub ochii lor. „A fost 
un proiect pe care l-am pregătit 
îndelung, spune Adrian Stan, 
primarul oraşului. Pe lângă 
specialişti, care au venit cu 
propuneri şi soluţii ingenioase, 
i-am ascultat şi pe localnici şi 
chiar pe turiştii care au rămas 
fideli staţiunii Techirghiol, aşa 
am izbutit să finalizăm acum un 
proiect, zic eu, de succes, un 
proiect care a transformat malul 
lacului într-o zonă atractivă, o 
zonă de îmbăiere şi recreere la 
standarde europene: mai bine 
de 8000 m.p. de pe malul lacului 
au fost periaţi şi îngrijiţi pentru a 
se vedea mâna unor gospodari 

► COMUNA 23 AUGUST

FARMEC ŞI CULOARE PE MALUL 
LACULUI TECHIRGHIOL

care ştiu că frumuseţea naturii 
dă culoare şi farmec zonei; 
plaja, un alt obiectiv urmărit 
cu atenţia cuvenită, a fost 
amenajată, ea are acum 14 000 
mp, a fost amenajată o grădină 
de recreere pe o suprafaţă de 
46 000 mp şi o zonă pentru băi 
reci pe mai bine de 7000 mp. În 
zonă a apărut o alee pietonală 
pentru persoane cu dizabilităţi 
şi o pistă pentru biciclete; în 
cadrul acestui proiect s-au creat 
trei posturi de salvamar şi două 
puncte de prim-ajutor, ceea ce 

asigură o mai mare siguranţă în 
privinţa exploatării plajelor care 
au fost realizate şi trei grupuri 
sanitare cu duşuri şi trei vestiare, 
reţele de alimentare cu apă 
potabilă, dar şi de evacuare cu 
apă potabilă, dar şi de evacuare 
a apelor uzate şi pluviale, 
iluminatul aleilor şi a pistelor 
destinate turiştilor şi bicicliştilor 
a fost îmbunătăţit; am pus în 
funcţiune o reţea de irigaţii în 
zonă şi am amenajat câteva 
parcări care au o capacitate 
de 175 de locuri; proiectul 

ne-a ajutat să reabilităm şi 
trei străzi care însumează o 
suprafaţă de peste 20 000 de 
mp; îmbunătăţind în acest fel şi 
accesul localnicilor şi al turiştilor 
către malul lacului, acolo unde 
cu prilejul unor evenimente 
au fost organizate expoziţii. 
Sunt îmbunătăţiri care au fost 
remarcate, în această vară, 
de toţi turiştii care au ales ca 
destinaţie de vacanţă staţiunea 
Techirghiol”.

Într-o zi de duminică, pe 
când mă aflam la Techirghiol, 
către seară, am văzut grupuri 
de turişti, dar şi localnici privind 
cu încântare oaza de linişte de 
pe malul lacului. Atunci parcă 
am înţeles mai bine satisfacţia 
primarului Adrian Stan şi am 
înţeles că ea vine de pe urma 
unui proiect care va deveni 
un punct de atracţie pentru 
turiştii care se află pe lista de 
programări a sanatoriilor din 
staţiunea amintită.

 Adrian Crăciun

l Un  proiect privind canalizarea

AŞTEAPTĂ DE TREI ANI
CA SĂ FIE FINANŢAT!

octombrie vom încheia lucrările. 
Avem în derulare un proiect 
pentru reabilitarea drumurilor 
agricole, iar un alt proiect este 
pregătit pentru a fi finanţat. 
Piaţa agroalimentară e în grafic, 
avem, în schimb, o problemă cu 
un proiect de canalizare. De trei 
ani aşteptăm să primim o veste 
bună şi să începem, în sfârşit, 
investiţia. Am ţinut şi licitaţia, 
ceea ce înseamnă că am primit 
toate avizele. De acest proiect 
vor beneficia şi alte localităţi 
din zonă. Nu înţeleg de ce se 
tot amână finanţarea  lui.  Am 
expediat o mapă cu adrese şi 

memorii, am bătut pe la uşi şi am 
făcut drumuri lungi cu speranţa 
că toţi cei care m-au  ascultat 
vor pricepe de ce acest proiect 
este o urgenţă; am discutat 
cu politicieni şi cu specialişti, 
amăgindu-mă că se va întâmpla 
o minune; s-au făcut studii de 
mediu şi de impact. Şi n-am 
auzit decât o singură concluzie: 
investiţia este necesară. Ea ar 
ajuta şi dezvoltarea turismului 
în sudul litoralului. Cu toate 
acestea, proiectul de canalizare 
e tot în aşteptare. M-aş bucura 
dacă am primi măcar o parte 
din finanţare, vreau să văd că 

putem să începem lucrările, 
mă gândesc să îl implementăm 
pe etape. E un proiect pentru 
toată zona. Dacă îl tot amânăm 
punem în pericol sursa de apă”.

În ziua documentării 
noastre la 23 August, primarul 
îi prezenta unui parlamentar 
starea de lucruri privind proiectul 
de canalizare. Şi de astă dată i 
s-a promis sprijin. Nu ne rămâne 
decât să inserăm această 
promisiune şi să sperăm că 
proiectul privind canalizarea nu 
va mai rămâne pe hârtie şi într-
o bună zi va sosi la 23 August 
vestea cea bună şi investiţia 
mult aşteptată de localnici va 
fi demarată. Să precizăm că 
răspunsul trebuie să vină de la 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
o instituţie care ne-a obişnuit să 
răspundă cu promptitudine unor 
apeluri disperate ce vizează 
proiectele vitale.

Iacob Ioniţă
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Asociaţia Comunităţilor 
Riverane Dunării (preşedinte 
Tudor Nădrag, primarul 
oraşului Hârşova) în 
colaborare cu Asociaţia de 
Dezvoltare Comunitară Zona 
Metropolitană Constanţa, 
au organizat o întâlnire cu 
primarii localităţilor din Zona 
Metropolitană Constanţa, 
întâlnire ce a avut ca scop 
promovarea unor proiecte 
privind strategia Dunării. 

Preşedintele Asociaţiei 
Comunităţilor Riverane 
Dunării şi echipa sa de 
colaboratori au prezentat 
o serie de oportunităţi şi 
proiecte care, privite cu 
atenţia cuvenită, pot atrage 
finanţări ce ar putea stimula 
dezvoltarea localităţilor prin 
atragerea unor fonduri. S-a 
vorbit mult şi bine de modele 
noi şi de o nouă atitudine, 
de bugete şi de dezvoltarea 
turismului, de investitori 
şi de mediul de afaceri, 
cu alte cuvinte s-a insistat 
asupra unor obiective ce 
pot fi susţinute, subliniindu-
se un adevăr cunoscut de 

PROIECTELE TREBUIE SĂ AIBĂ 
CA PUNCT DE PORNIRE NEVOILE 

COMUNITĂŢII

către participanţii la aceste 
dezbateri:proiectele trebuie 
să aibă ca punct de pornire 
nevoile comunităţilor.

Vasile Delicoti, primarul 
comunei Poarta Albă, 
iniţiatorul câtorva proiecte, a 
declarat că în anul 2015 este 
nevoie de descentralizare 
mai mult ca oricând. Primarul 
Delicoti a apelat la exemple 
şi a concluzionat că „în 
România sunt prea multe 
taxe. Mai mult, remarca 
primarul, sunt funcţionari în 
unele instituţii care, în loc 
să vină cu o soluţie şi să te 
ajute, te pun în faţa unui val 
de întrebări, încă o dovadă că 
există un exces de birocraţie 
şi o „fluctuaţie legislativă”. 
Legislaţia e într-o continuă 
schimbare, iar politicienii nu 
ştiu să facă decât promisiuni”. 
În intervenţiile lor, participanţii 
la dezbateri au subliniat că e 
nevoie de o nouă mentalitate 
şi de un alt stil de lucru, un stil 
care să imprime activităţilor 
mai multă disciplină.  
Profesorul universitar ..... 
Zăgan, iniţiatorul unui 

Vasile Delicoti 

proiect care a adus beneficii 
Universităţii Maritime 
Constanţa şi studenţilor de 
acolo, a făcut o propunere: 
„Între reprezentanţii primăriilor 
şi universităţi ar trebui să aibă 
loc o întâlnire, să cunoască şi 
unii şi alţii cum pot colabora. 
Cei care scriu proiecte să 
colaboreze cu funcţionarii 
din primării. În prezent 
implementez trei proiecte şi 
în fiecare zi mă lovesc de 
birocraţie”.

Tudor Nădrag spune 
că a colaborat bine cu 
universităţile, „ele au o 
experienţă în atragerea 
fondurilor europene. Din 
păcate, au trecut aproape 
doi ani de la începerea noului 
exerciţiu financiar şi nu s-a 
făcut cine ştie ce”.

Primarul oraşului Feteşti, 
judeţul Ialomiţa, ....Cătrinoiu, 
e de părere că „trebuie 
diminuată birocraţia din 
ministere. Iar pentru a avea 
succes este nevoie de voinţă 
şi motivaţie. De aceleaşi 
virtuţi, a adăugat primarul 
oraşului Feteşti, avem 

nevoie şi în atragerea unor 
finanţări. Nu întotdeauna 
găsim înţelegere la Ministerul 
Finanţelor şi la agenţii”.

Angela Nazâru, 
reprezentantul primăriei 
oraşului Ovidiu, funcţionar 
cu experienţă în privinţa 
implementării proiectelor, 
propune ca managerii de 
proiecte să respecte cu 
stricteţe modelele de bune 
practici. 

Sever Avram, unul dintre 
iniţiatorii  acestei dezbateri, 
crede că este nevoie de 
o colaborare: „Strategia 
Bazinului Mării Negre ar 
trebui gândită mai departe 
în strânsă colaborare cu cea 
a Dunării. Ar trebui gândită 
mai departe în strânsă 
colaborare cu cea a Dunării. 
Ar trebui să existe o viziune 
care să sublinieze obiectivele 
comune. O viziune clară ar 
ajuta dezvoltarea unui circuit 
al turismului arheologic. Am 
discutat cu reprezentanţi
Zonei Metropolitane 

Tudor Nădrag Mugur Mitrana

(continuare în pag. 5)
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Ovidiu devine de la 
un an la altul un oraş cu 
deschidere spre turism. 
Multe spaţii verzi, par-
curile s-au înmulţit 
în faţa blocurilor, au 
apărut alei şi parcări 
îngrijite, stadionul 
Viitorului, echipă ce 
se numără printre 
protagonistele din Liga 
I, adună în tribune tot  
mai mulţi spectatori, 
iar printre ei se află şi 
destui turişti. Mai nou, 
oraşul va avea şi un 
debarcader, proiect 
care nu face altceva 
decât să vină în sprijinul 
afirmaţiei că oraşul 
începe să capete aerul 
unei staţiuni turistice. 
Implementarea acestui 
proiect, va ajuta oraşul 

Constanţa şi intenţionăm să 
creăm o placă turnantă şi să 
promovăm strategia Dunării 
alături de cea a Bazinului 
Mării Negre”.

Mugur Mitrana, primarul 
comunei 23 August, a amintit 
câteva proiecte din sudul 
litoralului şi a propus noi 
iniţiative pentru punerea în 
valoare a pescuitului, dar 
şi a cherhanalelor din zona 
amintită. „Ar trebui, remarca 
primarul Mitrana, să se aloce 
fonduri pentru o promovarea 
mai susţinută. Mă folosesc 
de acest prilej şi fac o 
plângere: de doi ani aşteptăm 
finanţarea unui proiect privind 
canalizarea în comună.”

Tudor Nădrag,  pre-

şedintele Asociaţiei 
Comunităţilor Riverane 
Dunării, unul dintre fondatorii 
care a făcut risipă de 
energie pentru promovarea 

unor proiecte, a propus ca 
la „Ministerul Fondurilor 
Europene să se înfiinţeze 
o direcţie specială care să 
fie receptivă şi să sprijine 

implementarea proiectelor, 
să nu se mai întâmple că 
până acum: depui un proiect 
şi încărunţeşti aşteptând un 
răspuns. De aceea gradul de 
absorbţie este foarte scăzut. 
Regulile au prea multă 
ambiguitate. Circulă vorba 
că nu suntem bine pregătiţi, 
dar nu e adevărat. Ce să 
mai faci când eşti nevoit să 
aştepţi doi ani evaluarea unui 
proiect? Trebuie să ne unim 
forţele şi să întărim Asociaţia 
Comunităţilor Riverane 
Dunării. Împreună cu Zona 
Metropolitană Constanţa vom 
fi mai puternici. Propun ca 
preşedintele să fie ales şi prin 
rotaţie, în fiecare an, să fie un 
primar”.

Adrian Crăciun

(urmare din pag. 4)

♦  DEBARCADERUL DE PE MALUL LACULUI SIUTGHIOL

► OVIDIU

l Asociaţiile de pescari vor avea, şi ele, beneficii

să se dezvolte şi să devină, 
în scurt timp, o destinaţie 
turistică.

Insula din apropierea 
oraşului este deja un punct 
de atracţie. Proiectul în urma 
căruia Ovidiu va avea un 

debarcader modern ne va 
ajuta să valorificăm poziţia 
geografică a oraşului, spune 
George Scupra, primarul 
oraşului, vom creşte valoarea 
adăugată a produselor 
tradiţionale pescăreşti şi vom 

fi pregătiţi să organizăm 
concursuri şi festivaluri, 
dar şi expoziţii unde turiştii 
vor veni într-un număr 
tot mai mare. Pe malul 
lacului vor apărea două 
pontoane plutitoare pentru 
ancorare, se va amenaja 
un punct de servire a 
mesei, dar şi căi de acces, 

atât pietonale, cât şi 
auto; competitivitatea 
zonei va creşte şi, 
cum spuneam, va 
creşte şi consumul de 
produse pescăreşti 
tradiţionale; vor apărea 
noi locuri de muncă şi 
se va crea un sistem 
logistic modern pentru 
prima debarcare şi 
descărcare a peştelui,  
pe malul lacului 
Siutghiol. Asociaţiile de 
pescari vor avea şi ele 
beneficii. Investiţia se 
apropie de finalizare, 

aşa că nu ne rămâne 
decât să promovăm acest 
proiect şi să pregătim un 
calendar cu evenimente 
pentru localnici şi turişti”.

Luiza Tigmeanu

va fi un punct de atractie 
pentru turisti

,
,
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– Vă invit să insistăm în acest 
dialog pe câteva subiecte 
privind schimbările climatice şi 
cadrul de bune practici  agricole, 
ele sunt în centrul atenţiei în 
noul PNDR.  Ele sunt şi în 
atenţia consultanţilor care se 
deplasează în teren?

– Nu aş vrea să fac un bilanţ cu 
multe cifre, dar vă dezvălui că 
luna trecută, spre exemplu, 
consultanţii Camerei Agricole 
Judeţene Constanţa au susţinut 
expuneri şi au participat la 
dezbateri privind Codul de bune 
practici agricole la Tuzla şi 
Costineşti, Agigea şi Cumpăna, 
la Topraisar şi Amzacea, la 
Comana şi Ciocîrlia s-au aflat 
în dezbaterea tinerilor fermieri 
câteva chestiuni de ultimă oară 
privind standardele pentru 
menţinerea structurii solului şi 
econdiţionalitatea. La întâlnirile 

l DOI SPECIALIŞTI DIN ELITA AGRICULTURII

 ÎNCURAJEAZĂ PRODUCĂTORII AGRICOLI 
SĂ SE ASOCIEZE ÎN COOPERATIVE

Deşi am câteva exemple pe 
care le pot urma când vine vorba 
de asociere şi de înfiinţarea unor 
cooperative, proprietarii  şi micii 
fermieri ezită. În cea mai recentă 
vizită în judeţul Constanţa, la 
Ostrov, ministrul agriculturii, 
Daniel Constantin, i-a încurajat pe 
producătorii agricoli să mai facă un 
pas şi să se asocieze în cooperative, 
amintindu-le că în noul PNDR 
cooperativele vor avea avantaje şi 
facilităţi, dar şi un punctaj favorabil 
atunci când vor depune proiecte. Doi 
dintre fermierii care au obţinut (an 
de an) producţii mari nu fac altceva 
decât să demonstreze că tehnologiile 
avansate pot fi aplicate doar de 
către cooperative. Pentru că, se 
ştie, cooperativele au o altă dotare, 
maşini şi utilaje agricole de ultimă 
generaţie, tot cooperative au puterea 
de a negocia preţurile la imputuri, dar 
şi la comercializarea recoltei.

Constantin Lămureanu, un
fermier a cărui experienţă este 
recunoscută de colegii săi, 
specialişti de elită, spune că la 
Agigea este singura cooperativă 
care funcţionează. Asocierea e 
şansa pe care o au producătorii 
agricoli pentru a ieşi din impas. Din 
păcate,  unii sunt prea vanitoşi şi 
ezită să se asocieze şi să constituie 
o cooperativă”. Cooperativele, după 
cum preciza ministrul agriculturii, vor 

plăti impozite mai mici, pe lângă alte 
avantaje şi facilităţi pe care le-am 
amintit câteva rânduri mai înainte.

Gheroghe Albu, fost secretar 
de stat în ministerul agriculturii, 
iniţiatorul câtorva proiecte viabile, 
susţine cu argumente că asocierea 
şi înfiinţarea unor cooperative este 
o iniţiativă salutară care îi va ajuta 
pe fermieri să facă performanţă şi 
să vândă producţia la un preţ bun, 
un preţ corect” care să răsplătească 
munca şi perseverenţa producătorilor 
agricoli: În Franţa, spre exemplu, sunt 
preluate de specialişti, de fermieri 
care au vocaţie, sublinia Gheorghe 

Albu. Acolo există o 
listă de aşteptare”.

S p e c i a l i s t u l 
Gheorghe Albu mai 
are ceva de spus şi 
în privinţa perdelelor 
forestiere, un 
proiect sprijinit şi de 
Consiliul judeţean 
Constanţa care a 
iniţiat un program 
care trebuie 

continuat: „Am putea prelua această 
iniţiativă şi în cadrul cooperativelor.

Putem înfiinţa pepiniere pentru 
a înfiinţa perdele forestiere, perdele 
care aduc numai avantaje. Ele 
protejează culturile pe timp de 
iarnă şi, în plus, zăpada nu mai e 
dusă din câmp pe şosele. Până se 
vor reabilita sistemele de irigaţii şi 
până se vor implementa noi proiecte 
care să aducă apa până la rădăcina 
plantelor, perdelele forestiere  pot fi 
o soluţie. Eu îi încurajez pe fermieri 
să privească noul PNDR cu atenţie 
pentru că sunt destule oportunităţi, 
inclusiv în privinţa perdelelor 

forestiere. Cu proiecte putem să 
combatem seceta şi să cultivăm 
soiuri şi hibrizi rezistenţi la secetă, 
putem să promovăm produsele 
româneşti, produsele tradiţionale. 
Avem, cum spuneam, şansa de a 
îmbunătăţi fertilitatea solului zilele 
trecute, spunea Gheorghe Albu, 
am aflat de la un specialist că un 
centimetru de sol fertil se obţine în 
300 de ani. Spun asta să înţelegem 
mai bine de ce trebuie să avem grijă 
de pământ”.

Am inserat aici câteva propuneri, 
invitându-i pe fermieri să privească 
cu atenţie două exemple, sunt 
propunerile unor specialişti din elita 
agriculturii dobrogene, Amândoi fac 
ceea ce spun şi asta se vede în 
producţiile pe care le obţin în fiecare 
an, încă o dovadă că proiectele 
în agricultură pot fi promovate 
cu muncă şi perseverenţă, cu 
tehnologii avansate şi cu utilaje 
performante,  dotări care pot 
propulsa cooperativele în topul care 
evidenţiază elita agriculturii.

Iacob Ioniţă

SUNT CÂTEVA OPORTUNITĂŢI CARE 
POT ADUCE PLOAIA ÎN CÂMP!

Interlocutor: Mihaela Şonel, director adjunct Camera Agricolă Judeţeană Constanţa

l În noul PNDR

care au avut loc la Hârşova, 
Ciobanu şi Horia, localităţii cu mulţi 
fermieri tineri, s-a insistat asupra 
formelor asociative în agricultură, 
au fost puse în evidenţă 
avantajele şi benefi-ciile pe care
le aduc proiectele. De fiecare dată, 
întâlnirile şi dezbaterile cu tinerii 
fermieri scot în evidenţă întrebări 
care nu trebuie să rămână fără 
răspuns. Se discută mult pe 
seama planurilor de afaceri şi 
despre, atenţie, respectarea lor, se 
fac simulări şi calcule şi se arată  
în atenţie obiectivele. Consultanţii 
vin cu propuneri care să îi sprijine 
pe cei care se află la început de 
drum, le prezintă soluţii care să-i 
îndemne pe tineri să treacă de la 
ferma mică spre ferma medie.

– Camera Agricolă Judeţeană 
identifică potenţialii beneficiari ai 
măsurilor PNDR, dar îi şi sprijină 
să acceseze fonduri europene?

– Vă pot pune la dispoziţie o listă, cu 
nume şi telefoanele tinerilor care 
au fost consiliaţi pentru a primi 
sprijin pentru a se instala ca 
fermieri. Mai nou, trebuie să 
subliniez asta, potenţialii beneficiari 
ai măsurilor PNDR sunt interesaţi 
de investiţii în exploataţiile 
agricole. Îi sfătuim să consulte cu 
atenţie ghidurile şi să aleagă ceea 
ce îi avantajează. Unii întreabă: 
de ce trebuie să ne ferim? Aici e 
mai simplu de răspuns: nu trebuie 
să laşi afacerea din mână; trebuie 
să te implici, să o conduci, cum se 
spune, cu mâna ta. Îi îndemnăm 
pe fermieri  să depună proiecte 
dar să le spunem tot timpul să 
îşi verifice planul de afaceri şi să 
îl respecte: respectarea planului 
de afaceri este esenţială. Şi mai 
e ceva: să nu stai departe de 
afacerea pe care o începi. Pot 
să vă dau un exemplu: ferma de 

familie. Să se respecte definiţia, 
pentru că scopul este ca într-o 
bună zi ferma de familie, dacă 
e privită cu atenţia cuvenită, va 
ieşi din zona de subzistenţă şi 
va pătrunde către piaţă. Atunci 
vor apărea avantajele, dar şi 
beneficiile.

– Agricultura, e adevărat, se face 
şi cu idei bune, cu sfaturi, dar 
parcă, pe lângă promisiuni, 
fermierii au nevoie de un sprijin 
real când vine vorba de sistemele 
de irigaţii. Seceta nu iartă!

– Şi aici ajungem tot la asociere. 
Organizaţiile de udători au nişte 
facilităţi. Noul PNDR vine cu 
câteva noutăţi şi organizaţiile de 
udători pot beneficia de ele, sunt 
oportunităţi care pot aduce ploaia 
în câmp. E nevoie şi de puţin curaj, 
investiţiile ar putea fi o soluţie, 
unii care sunt gospodari au găsit 
surse de apă pentru culturi. O 
investiţie se recuperează repede 
în agricultură. Tot asocierea 
face puterea, fermierii capătă 
încredere şi pot accesa finanţări, 
unele pot ajunge până la un milion 
de euro în cazul organizaţiilor de 
udători. Proiectele să fie bine 
pregătite.

A consemnat
Luiza Tigmeanu

Constantin 
Lămureanu
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► VALU LUI TRAIAN

Cu toate că are motive şi 
argumente să privească în 
urmă cu mândrie, Florin Mitroi, 
primarul comunei Valu lui 
Traian, e convins că localnicii 
ştiu ce a făcut de când e în 
primărie; „E vremea să trec 
în revistă proiectele, spune 
primarul. Mă gândesc la ziua 
când vom finaliza lucrările la 
canalizare şi la gaze. Când vom 
pune punct lucrărilor voi lua iar 
comuna la pas şi voi deschide 
agenda de lucru să văd câte 
străzi sunt fără iluminat public.

După ce vom face şi trotuare 
mă gândesc să vedem cum 
găsim o soluţie să fie pe fiecare 
stradă alveole de verdeaţă, 
primăria are o strategie şi mă 
bucur că ea a fost înţeleasă 

LA DOI PAŞI DE ORAŞ
şi de consilierii locali, aşa că 
avem mult de lucru la Valu 
lui Traian. Am în agenda mea 
câteva schimbări: vom amenaja 
centrul comunei, am în vedere 
construirea într-o bună zi a unui 
spital şi instalarea unei eoliene 
care să asigure iluminatul 
public. În următorii doi ani, 
când cred că nu vom mai săpa 
pe străzi, vom chibzui fiecare 
bănuţ pentru reabilitarea 
drumurilor. Spre deosebire 
de alţi primari, la Valu lui 
Traian, noi nu facem cârpeli, 
ci investiţii care aduc beneficii 
pe termen lung. Vestea bună 
este că am găsit şi sursa de 
finanţare pentru proiectele care 
vor fi implementate în regim de 
urgenţă. Mai avem, recunosc şi 

probleme. Am aprobat lotizarea 
grădinilor şi construirea de case 
pe loturile create. Din păcate, 
accesul la aceste case se face 
din alei, în mare parte ele sunt 
private. Când au cumpărat 
case în comună, mulţi nu s-au 
interesat a cui este aleea pe 
care trec. În timp s-au trezit că 
au nevoie de gaze şi de asfalt, 
au venit supăraţi la primărie 
cu un val de solicitări. Cum să 
îi fac eu să înţeleagă că nu 
putem face investiţii din bugetul 
local pe un teren privat.

Am găsit în sfârşit, o soluţie, 
dar ne-am asumat nişte riscuri. 
Puţini ştiu că pentru un metru 
pătrat de teren trebuie să faci o 
mapă cu documente”.

Florin Mitroi spune că nu are 

linişte, deşi s-a ţinut de cuvânt 
şi a făcut ceea ce a promis în 
ultima campanie electorală. 
„Locuiesc în Valu lui Traian de 
mai bine de 30 de ani. Oamenii 
mă ştiu şi, se ştie, eu dau bună 
ziua primul. Cine are ceva să-
mi spună şi nu are timp poate 
apela la site-ul primăriei. Le 
stau la dispoziţie oricând. Nu 
cred că există o verigă slabă în 
ceea ce priveşte comunicarea 
cu locuitorii. Nu aştept să mă 
caute cetăţenii, mă gândesc eu 
să-i informez. De patru ori pe an 
le trimit acasă scrisori şi le spun 
ce investiţii avem în vedere, 
ce proiecte implementăm. Le 
pun la dispoziţie până şi detalii 
privind stadiul lucrărilor de la 
proiectele aflate în derulare. 
Avem în primărie o echipă care 
ştie ce are de făcut, în audienţă 
vin doar cetăţenii aflaţi în mare 
necaz ori cei care sunt în 
căutarea unui loc de muncă”.

O dată cu toamna, în 
gara Constanţa a poposit o 
locomotivă care are ceva din 
culoarea trenului galben fără 
cai, e vorba de o locomotivă 
fabricată în anul 1911. Ea 
va rămâne în custodia 
CFR. Este o locomotivă 
recondiţionată de OIL 
TERMINAL S.A. Constanţa, 
societate cu o frumoasă carte 
de vizită şi cu o îndelungată 
tradiţie în exportul de produse 
petroliere. 

 Pentru amatorii de 
statistici şi detalii precizăm 
că locomotiva e de tip Bft-
n2, că a fost construită de 
Ornstein şi Koppel pentru 
rafinăria Astra Ploieşti, 
locomotiva are o putere de 
60 H.P. şi cândva a avut 
viteza maximă de 15 KM pe 
oră. În ziua de 1 septembrie 
2015, ea a fost amplasată pe 
un suport special în faţa gării 
constănţene. Un exemplar 
de acest tip există expus 
în România doar la Muzeul 
Locomotivelor cu Abur din 
Sibiu.

De acum încolo, ea va 
avea o istorie nouă. Spunem 
o istorie nouă pentru că 
locomotiva fără foc, cu abur 

 LOCOMOTIVA CONSTRUITĂ ÎN 1911 

înmagazinat va deveni, după 
cum remarcă SORIN VIOREL 
CIUTUREANU, directorul 
general al societăţii OIL 
TERMINAL S.A. Constanţa, 
un punct de atracţie pentru 
constănţeni şi pentru turişti. 
Şi unii şi alţii vor descoperi o 
primă schimbare în zonă. 

De la directorul general 
SORIN VIOREL CIUTUREANU 
am aflat povestea acestei 
locomotive: „Ea are o lungime 

de 5,9 metri şi o greutate de 18 
000 kg. Locomotiva era folosită 
special pentru manevre în 
locaţii ce prezentau pericol de 
foc şi explozie: în rafinării şi în 
depozite de produse petroliere 
, în depozite militare, în fabrici 
de muniţie şi în locuri unde 
erau produse periculoase. Am 
descoperit-o într-un loc uitat 
de lume, în depozitul de nord al 
societăţii OIL TERMINAL S.A. 
Constanţa. Am fost bucuros 

pentru că în mare grabă, sub 
presiunea timpului care nu 
ne îngăduie să-l risipim, am 
izbutit să o recondiţionăm cu 
iscusinţă şi cu perseverenţă şi 
să îi găsim un loc potrivit, care 
va căpăta farmec şi culoare 
sub privirile călătorilor curioşi 
să descopere o bijuterie care 
poartă pecetea timpului”. 

Inginera Daniela Straton, 
şefa staţiei CFR Constanţa, 
e de părere că peisajul din 
zonă va avea acum un aer 
de epocă şi mai mult parfum 
de istorie. 

Luni, 7 septembrie 2015, 
lângă locomotivă se va 
monta o placă de marmură 
inscripţionată în limbile 
română şi engleză, să fie 
limpede ca lumina zilei 
preţuirea pe care trebuie să 
o avem cu toţii faţă de un 
exponat de patrimoniu, încă 
un semn că societatea OIL 
TERMINAL S.A. Constanţa 
le oferă localnicilor şi turiştilor 
un privilegiu să admire un mic 
muzeu în aer liber. 

l recondiţionată acum de OIL TERMINAL
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Orizontal: 1) Os lung şi gros, care formează, împreună cu peroneul, 
scheletul  gambei – Mucozitate anatomică. 2) Membrana colorată 
a ochiului (pl.) – Firavi în fi nal! 3) Os al scheletului facial – Energie 
musculară. 4) Referitor la uter – Scaun înalt (înv.) 5) Stan Ilie – Care se 
referă la Atica – Vârf de neoblast! 6) Ciolan – Organ al aparatului circulator 
(pl.) 7) Mănuchi de  spice – A se opri – Ovidiu Arsene. 8) Cercul gurii (pl.) 
– Fructul lui Adam. 9)Oprire a tranzitului intestinal – Ţesut muscular al 
corpului omenesc. 10) Vână medie! – Letal. 11) Cameră a inimii – Fire.

Vertical: 1) Glandă cu secreţie internă, care intervine în creşterea 
organismului – Vârful ascuţit al unui os. 2) Care este contrar gândirii 
logice. 3) Fiere (pl.) – Muşchi situat în partea posterioară a gambei. 4) 
Numele vechi al râului Isar – Păsări cu penajul viu colorat. 5) Acoperiţi 
cu aur – Toma Storian. 6) Pline de zăpadă – Puţin mucus! 7) Povestire 
fabuloasă – Leucocit fi nale! – Vârf îngust. 9) Dinţi ascuţiţi, situaţi între 
incisivi şi premolari – Măiestrie. 10) Apendice cărnos, din cavitatea bucală 
(pl.) – Împodobit. 11) Construcţie a muşchiului miocardic – Dânsele.

Dicţionar: Jilţ, Isara

CURĂŢĂM CONSTANŢA NOASTRĂ

CONSTANŢA VA AVEA O CASĂ 
A ARHITECTULUI

l INFO
ZONA METROPOLITANÃ

Decebal 
Făgădău

Constanţa va avea o CASĂ 
a arhitectului. Şi îi credem pe 
iniţiatorii acestui proiect că ea 
va fi  o clădire emblematică şi, 
uşor de intuit, va fi  şi un punct 
de atracţie, atât pentru turiştii 
care ajung vara pe litoral, cât 
şi pentru constănţeni, 
cu precizarea că ultimii 
vor fi  invitaţi la un dialog 
util şi pentru arhitecţi 
şi pentru locuitorii 
municipiului de la malul 
mării. Pentru reabilitarea 
acestei clădiri a fost 
organizată o expoziţie 
cu proiecte la Muzeul 
de Artă Constanţa 
în urmă cu câteva 
luni. Juriul a acordat 
premii şi menţiuni, dar 
nicio lucrare nu a luat 
premiul I.

După ce va fi  
reabilitată, proiectul 
e în pregătire, Casa 
arhitecţilor constănţeni 
va avea o sală rezervată 

expoziţiilor, un club şi o 
bibliotecă.

VILA ELENA (ridicată 
în 1923) de pe Bulevardul 
Ferdinand va deveni într-o bună 
zi CASĂ a arhitectului.

Iacob Ioniţă

Este genericul unei iniţiative 
cum n-a mai fost la Constanţa. 
Ea a fost iniţiată de primăria 
Constanţa şi îşi propune o 
serie de acţiuni de ecologizare 
şi igienizare, de înfrumuseţare  
şi reabilitare a unor zone din 
municipiul Constanţa, scriem 
unor zone cu gândul că sunt, 
veţi fi  de acord cu noi, cartiere 
unde se impune să se facă 
ordine în permanenţă, cu alte 
cuvinte nu este vorba de o 
lună de curăţenie, campania 
de acum urmând să fi e reluată 
şi în primăvară, în luna aprilie. 
Campania de acum nu face 
altceva decât să ne aducă 
aminte că spaţiul public este 
o extensie a spaţiului privat! 
Campania va fi  derulată, se 
cuvine să precizăm, de primăria 
municipiului Constanţa şi ea 
vizează strângerea gunoaielor 
şi refacerea gardurilor, acolo 
unde e cazul, reabilitarea 
fi rmelor luminoase şi înlocuirea 

geamurilor sparte şi a 
vitrinelor deteriorate, curăţirea, 
igienizarea şi zugrăvirea 
faţadelor unor clădiri, îngrijirea 
spaţiilor verzi,  prăşitul 
trandafi rilor, măturatul aleilor 
şi golitul coşurilor, transportul 
resturilor vegetale şi curăţarea 
mijloacelor de transport. Să ne 
înţelegem: e vorba de o invitaţie 

pentru cetăţeni, e o invitaţie 
pentru a avea la dispoziţie cu 
toţii un oraş curat. Şi această 
treabă poate fi  făcută doar 
împreună. E o campanie de 
înfrumuseţare a oraşului în care 
trăim. 

Este o invitaţie să facem 
curat în faţa blocului şi în 
faţa magazinelor şi de aceea 
este nevoie de mâinile unor 
gospodari adevăraţi, este o 
campanie, după cum sublinia 
primarul municipiului, Decebal 
Făgădău, unde e de aşteptat 
să se implice toţi constănţenii, 
de la asociaţiile de proprietari 
şi până la administratorii 
de la supermarket ori de 
la magazinele din cartiere. 
Mai mult, primarul spune că 
primăria oferă, şi administraţia 
publică locală a fost, trebuie 

să spunem, generoasă, acum 
nu ne rămâne decât să arătăm 
cu toţii că suntem în stare, la 
rândul nostru, să fi m generoşi şi 
să răspundem cu promptitudine 
acestei chemări şi să nu căutăm 
justifi cări.

Primăria municipiului 
Constanţa a întocmit deja 
un inventar, unele şcoli, fapt 
remarcabil, au solicitat să li se 
repartizeze parcuri pe care să 
le aibă în grijă de acum încolo, 
primăria municipiului Constanţa 
s-a organizat şi a chibzuit unde 
să intervină cu prioritate, una 
dintre priorităţi va fi  înlocuirea 
ceasurilor electronice care nu 
mai sunt în stare de funcţionare. 
Lista priorităţilor este mult mai 
lungă şi asupra lor vom reveni.

Andreea Pascu


