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În urmă cu câteva zile, la sediul 
Guvernului României,  a avut 
loc o întrunire de coordonare, în 
vederea eficientizării  și planificării 
consultării dintre Guvern și 
structurile asociative de la nivel 
național.

Lucrările s-au desfășurat 
la invitația doamnei Violeta 
ALEXANDRU – ministrul pentru 
Consultare Publică și Dialog Civic. 

La întrunire au participat 
domnul Vasile DÎNCU – Vice-
premier, Ministrul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
și d-na Carmen-Aura RĂDUCU, 
Ministrul Fondurilor Europene

Asociația Comunelor din 
România a fost reprezentată 
de: Emil DRĂGHICI, președinte 
ACoR, primarul comunei Vulcana 
Băi, județul Dâmbovița, Mariana 
GÂJU, prim-vicepreședinte ACoR, 
primarul comunei Cumpăna, 
județul Constanța, Ghiorghe 

BUTE, secretar general ACoR, 
primarul comunei Scînteiești, 
județul Galați, Gheorghe DAMIAN, 
președintele Filialei Județene 
ASlba a ACoR, primarul comunei 
Ciugud, județul Alba, Ovidiu 
COLCERIU, președintele Filialei 
Județene Cluj a ACoR, primarul 
comunei Sînpaul, județul Cluj, 
Nicolae PANDEA, președintele 
Filialei Județene Călărași a ACoR, 

primarul comunei Ștefan cel Mare, 
județul Călărași, Ioan SORINCĂU, 
președintele Filialei Județene 
Timiș a ACoR, primarul comunei 
Moșnița Nouă, județul Timiș.

Tema principală a întrunirii 
a fost identificarea celor mai 
eficiente metode de consultare 
și preluare a punctelor de vedere 
în procesul de consultare publică 
cu structurile asociative, pentru 

domeniile de interes major.
Emil DRĂGHICI a înaintat 

domnului vicepremier Vasile 
DÎNCU o notă cu problemele 
a căror rezolvare, în regim de 
urgență, trebuie să stea în atenția 
Guvernului României, pentru anul 
2016, din care exemplificăm:

– Emiterea Deciziei prim-
ministrului privind numirea 
reprezentanților societății civile 
în cadrul Consiliului Economic și 
Social, potrivit prevederilor art. 92 
alin. (2) lit. c) din Legea dialogului 
social nr. 62/2011.

– Elaborarea Codului finanțelor 
publice locale.

– Modificarea și completarea 
Legii nr. 33/1994 privind expro-
prierea pentru cauză de utilitate 
publică.

– Modificarea și completarea 
Legii nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările 
ulterioare.

– Modificarea și completarea 
Legii nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare:

● INFO  ZONA METROPOLITANÃ

ÎNFIINŢAREA UNUI FOND MUTUAL ŞI A UNUI FOND DE CREDITARE

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa a organizat în ziua de 16 februarie, la sediul 
din Piaţa Ovidiu nr. 12, în Aula „Adrian Rădulescu” 
(Sala Pictată), lansarea volumului Supplementum 
III al revistei Pontica XLVII (2014), intitulat HISTRIA, 
HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE EN MER NOIRE.

Lucrarea, dedicată împlinirii unui secol de 
cercetări arheologice la Histria, reuneşte studii şi 
articole grupate în patru capitole: La Cité (Oraşul), 
Les Découvertes (Descoperiri arheologice), 

Les Fouilles et l’apport des sciences auxilliaires 
(Săpături arheologice şi contribuţia ştiinţelor  
auxiliare) şi Numismatique (Numismatică).

Alături de  organizatorii  acestui eveniment, 
printre invitaţi s-au aflat personalităţi care au iniţiat 
proiecte culturale şi educaţionale în ultimii ani, 
cadre didactice şi elevi, tineri cuceriţi de lumina 
unor pagini de studii şi cercetări arheologice care îi  
îndeamnă la lectură.

Adrian Crăciun

EVENIMENT ÎN SALA PICTATÃ
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● De la APIA

CUM SE FACE PROMOVAREA  
PRODUSELOR AGRICOLE

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA) 
informează că, începând cu data 
de 1 decembrie 2015 au intrat 
în vigoare regulamentele care 
vor guverna noua organizare 
agricolă comună în domeniul 
promovării produselor agri-
cole pe piaţa internă a Uniunii 
Europene şi în ţări terţe.

Beneficiarii acestei măsuri 
pot fi: 

– organizaţiile profesionale 
sau interprofesionale repre-
zentative pentru sectoarele 
agricole în cauză; 

– organizaţiile de produ-
cători sau asociaţii ale 
organizaţiilor de producători;

– organisme din sectorul 
agroalimentar care au ca 
obiectiv şi activitate acţiunile 
de informare şi de promovare 
pentru produsele agricole şi care 
au fost însărcinate de statele 
membre să îndeplinească o 
misiune de serviciu public în 
acest sector, definită în mod 
clar; 

– grupurile şi organismele 
din sectorul agroalimentar 
care au ca obiectiv şi activitate 
informarea şi promovarea 
pentru produsele agricole.

Toate categoriile de bene-
ficiari menţionate trebuie 
să fie reprezentative pentru 
sector, inclusiv pentru gru-
puri, în ceea ce priveşte 
Denumirea de Origine 
Protejată (DOP), Indicaţia 
Geografică Protejată (IGP), 
Specialităţile Tradiţionale 

Garantate (STG) şi recunoscute 
la nivelul statului membru.

Produsele  şi sistemele care 
pot fi promovate, sunt :

– produsele menţionate 
în lista cuprinsă în Anexa I la 
Tratatul privind Funcţionarea 
Uniunii Europene, cu excepţia 
tutunului, de exemplu: fructe şi 
legume proaspete şi procesate, 
miere, lapte şi produse lactate, 
carne şi produse din carne, 
ouă de pasăre, vin, peşte, 
condimente, plante medicinale, 
cereale, plante vii şi produse de 
floricultură, uleiuri şi grăsimi etc.

– bere, ciocolată şi produse 
derivate, pâine, produse de 
patiserie, prăjituri, produse de 
cofetărie, biscuiţi şi alte produse 
de panificaţie, băuturi produse 
din extracte de plante, paste 

făinoase, sare, gume şi răşini 
naturale, pastă de muştar, 
porumb dulce,  bumbac; 

– băuturile spirtoase cu 
Indicaţie Geografică Protejată; 

– sistemele de calitate privind 
Denumirile de Origine Protejate 
(DOP), Indicaţiile Geografice 
Protejate (IGP), Specialităţile 
Tradiţionale Garantate (STG);

– metoda de producţie 
ecologică.

Pieţele terţe care pot fi 
accesate în anul 2016 sunt 
localizate în 5 regiuni geografice 
definite, fiind alocat buget 
distinct şi pentru alte regiuni 
geografice.  

Cele 5 regiuni geografice 
menţionate sunt:

– China, Japonia, Coreea de 
Sud, Taiwan;

– SUA şi/sau Canada;
– America Centrală, America 

de Sud şi zona Caraibilor;
– Asia de Sud-Est şi anume 

Brunei, Cambodgia, Indonezia, 
Laos, Malaysia, Myanmar, 
Filipine, Singapore, Thailanda, 
Timorul de Est şi Vietnam;

– Orientul Mijlociu şi Africa.
Durata programelor:  

minim un an, maxim trei ani 
(cu posibilitatea de prelungire o 
singură dată).

Finanţarea din partea 
Uniunii Europene este 
nerambursabilă şi urmăreşte 
creşterea sumelor alocate, 
până la 200 de milioane EUR 
în 2016.

În vederea unei informări 
complete a tuturor părţilor 
interesate, la nivelul Comisiei 
Europene s-a iniţiat o zi de 
informare privind apelul pentru 
depunerea propunerilor de 
programe, destinată potenţialilor 
beneficiari ai programelor de 
promovare.

Programul complet al 
evenimentului „Info Day on 
the Calls for Proposals 2016” 
poate fi consultat la următoarea 
adresă: http://www.apia.org.ro/
ro/invitatie-info-day-bruxelless-
26-februarie-2016.

► M. KOGĂLNICEANU

INVESTITORII AU DESCOPERIT
DRUMUL SCURT SPRE 

MIHAIL KOGĂLNICEANU

Ancuţa
Belu

● INFO  ZONA METROPOLITANÃ

Primăria comunei Mihail 
Kogălniceanu acordă, fapt 
remarcabil, tot mai multă atenţie 
mediului de afaceri. Mai nou, 
pe adresa primăriei au sosit 
câteva solicitări formulate de 

firme şi întreprinzători hotărâţi 
să vină aici şi să facă investiţii. 
La Grupul Social din Sibioara, 
spre exemplu, o firmă daneză  a 
construit un F.N.C., investiţie ce 
se apropie, după cum precizează  
Ancuţa Belu, primarul comunei, 
de patru milioane de euro. O 
altă firmă, care procesează 
laptele achiziţionat de la 
fermierii din zonă, face investiţii 

şi se dezvoltă, sprijinind apariţia 
unor noi locuri de muncă. 
De curând, consilierii locali 
au dezbătut într-o şedinţă o 
nouă solicitare: e vorba de 
cererea unui investitor care 
intenţionează să construiască 
în comună un poligon de 
tragere şi antrenament. În 
ziua documentării noastre la 
Mihail Kogălniceanu, pe biroul 

primarului se afla solicitarea 
unui întreprinzător care are 
nevoie de 11 hectare pentru 
a înfiinţa o livadă. „În comună 
sunt mulţi tineri care au 
absolvit diverse cursuri de 
calificare, spune Ancuţa Belu, 
şi ne bucurăm că ei vor avea 
mai multe oportunităţi şi pot 
alege acum un loc de muncă. 
E o şansă pentru ei, adaugă 
primarul. Absolvenţii acestor 
cursuri au căpătat abilităţi şi 
competenţe care le sunt de 
folos acum. Unii dintre ei au 
căpătat încredere şi au îndrăznit 
să înceapă o afacere pe cont 
propriu. Ultimul dintre ei a 
beneficiat de un proiect şi acum 
îşi dezvoltă propria afacere cu 
stupi de albine”.

Iacob Ioniţă 
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–  Doresc  să folosim 
cu eficienţă sfertul 
academic şi pentru că 
timpul dvs. este preţios, 
vă invit, domnule 
academician, să intrăm 
direct în subiect.

Cum poate fi 
caracterizată starea 
învăţământului de la 
noi? De ce premiile 
obţinute la olimpiadele 
internaţionale nu pot 
constitui un criteriu de 
evaluare  a  calităţii 
şcolii româneşti de 
azi?

– Viitorul unei 
naţiuni este hotărât 
de modul în care 
aceasta îşi pregăteşte 
tineretul, afirma încă din secolul 
XV-XVI marele umanist olan-
dez Erasmus. Învăţământul 
românesc de azi este 
într-o situaţie de neinvidiat, în 
ansamblu, el situându-se pe 
ultimele locuri în clasamentele 
europene şi internaţionale. 
Politicile tuturor partidelor după 
1989 au proclamat importanţa 
educaţiei, în fapt nu au 
sprijinit-o. Guvernele nu au 
cultivat  valoarea  resurselor 
umane autohtone care să 
constituie baza societăţii 
româneşti de mâine, afectând 
astfel decisiv viitorul naţiunii şi 
aducând în acest fel atingere 
siguranţei naţionale a României 
integrată în Uniunea Europeană. 
În ansamblu 10-15% din 
numărul elevilor, nu numai  la 
noi, ci şi  pe plan internaţional 
constituie excelenţa, elita 
elevilor, care se nasc cu talent, 
la care se adaugă ani şi zeci 
de ani de muncă şi creativitate. 
Din acest procent apar olimpicii 
care constituie mândria fiecărui 
liceu românesc. Să nu uităm că 
oficial, sub 2% din elevii satelor 
româneşti unde trăieşte 45% 

● interlocutor: academicianul Petre T. Frangopol

din populaţia României, ajung 
la Universitate. 

Oamenii se formează 
şi se educă cu greutate, 
disponibilitatea unor resurse 
umane decente fiind sever 
condiţionate de factori cu 
acţiune pe termen lung, 
plecând de la mediul de familie 
din copilărie, mediul social în 
ansamblu, calitatea educaţiei 
preuniversitare etc. 

În joc este viitorul României 
ca naţiune şi, cum afirma Spiru 
Haret, aşa cum este astăzi 
şcoala, aşa va fi şi ţara mâine.

Din păcate, mediocritatea 
a dus învăţământul la  starea 
de astăzi. Manualele sunt 
depăşite. Ar trebui să avem un 
dialog fără prejudecăţi. La noi 
sunt considerate personalităţi 
cei care au bani şi poziţii în 
structurile politice locale şi 
naţionale, în loc să ne orientăm 
după repere şi modele care au 
valoare recunoscută naţional şi 
internaţional. Mai grav, există 
tendinţa de a sfida excelenţa. 
Alţii fac dezbateri despre 
educaţie, în timp ce la noi 
legile se schimbă cu fiecare 

ministru care este instalat în 
scaun. Ar trebui să privim şi 
noi modelele de succes din 
alte ţări unde există un singur 
criteriu: valoarea.  Vă invit să 
priviţi un tabel cu dascălii care 
au participat la examenul de 
definitivat şi o să vedeţi câţi au 
trecut acest prag.

Din păcate, se ignoră tradiţia 
învăţământului românesc, o 
tradiţie care avea rezultate 
bune, o tradiţie care avea 
în atenţie  un singur criteriu: 
valoarea. 

–  Aţi venit la Constanţa, la 
Colegiul Naţional Mircea cel 
Bătrân, colegiu pe care l-aţi 
absolvit în urmă cu mulţi ani, 
aţi rememorat amintiri şi v-aţi  
întâlnit cu fostul dvs. coleg, prof. 
Dumitru Ţifrea, fost Director al 
Colegiului (1990 -2000). Aţi  avut 
discuţii cu cadrele didactice, cu 
numeroşi olimpici internaţionali 
ai liceului, cu elevii...

– ...Am fost emoţionat. 
Mi-am amintit de examenul de 
admitere în liceu ţinut în curtea 
şcolii din Murfatlar (era în timpul 
războiului),  de diferite  examene, 
le-am vorbit despre excelenţă şi 

despre mediocritate. 
Am aflat de la directorul 
colegiului, profesorul dr. 
Vasile Nicoară, că un 
număr mare dintre elevii 
Colegiului Naţional 
Mircea cel Bătrân  
sunt, fapt remarcabil, 
laureaţii unor olimpiade 
internaţionale, spre 
cinstea lor şi spre lauda 
profesorilor şi a părinţilor. 
Am mai aflat, în schimb, 
ceva care e o ruşine 
maximă: profesorii care 
îi pregătesc pe olimpici 
nu primesc nici măcar o 
diplomă!

– Colegiul Mircea 
cel Bătrân, al cărui 
absolvent sunteţi, are o 

frumoasă carte de vizită  astăzi!
– Pe merit. Şi îi felicit din 

toată inima. E un liceu unde 
se vede excelenţa. Este 
meritul profesorilor şi trebuie 
să subliniem acest lucru. Am 
aflat de la prof.  dr. Vasile 
Nicoară, directorul colegiului 
constănţean, că în ultimii ani  
aici se  organizează un concurs 
naţional de matematică, dar şi 
altul de creaţie literară. L-am 
ascultat  cu atenţie pe profesorul 
Ion Băraru, un dascăl sclipitor  
şi sunt tentat să-i dau dreptate 
fără să stau pe gânduri: el are 
dreptate când spune  că suntem 
în cădere liberă în învăţământ. 
Sunt multe de comentat, dar 
sunt şi mai multe de pus la 
punct, trebuie încurajate şi 
stimulate proiectele elevilor, 
trebuie stimulată perseverenţa 
profesorilor, îndeosebi a celor 
care fac performanţă, investind 
în inteligenţa elevilor. Şcoala  
este viitorul unei naţiuni. Despre 
acest subiect vital pentru 
naţiunea română aş dori să 
discutăm mai amănunţit.

– De acord.
Iulian Talianu
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Camera de Comerţ, Industrie, 
Navigaţie şi Agricultură Constanţa 
organizează, în parteneriat cu 
agenţia de training Creative 
Business Management, un curs 
de agricultură ecologică. Cursul 
se va desfăşura în Constanta, 
la sediul C.C.I.N.A., în perioada 
19-22 martie.

Constănţenii vor avea la 
dispoziţie patru zile de formare 
în creşterea animalelor în sistem 
ecologic, cultura plantelor ecologice 
şi certificarea fermelor bio. În ultima 

● Începând din 19 martie

Cursuri pentru 
agricultura ecologică

zi, cursanţii se vor deplasa la o 
fermă ecologică din judeţ pentru a 
vedea ce presupune, din punct de 
vedere administrativ şi productiv o 
fermă ecologică, de la un fermier 
cu experienţă practică în domeniu. 
Cei care sunt la început de drum 
în agricultura bio îşi vor însuşi 
noţiunile de bază din creşterea 
animalelor şi cultura plantelor în 
sistem ecologic, iar fermierii cu 
experienţă din judeţul Constanţa 
vor identifica noi oportunităţi de 
afaceri în domeniu. 

 Participanţii la curs vor 
beneficia la finalul programului 
de formare, în urma unui examen 
de specialitate, de un certificat de 
absolvire autorizat de Autoritatea 
Naţională pentru Calificări şi 
recunoscut de Ministerul Muncii 
şi Ministerul Educaţiei, pentru 
„Operator în ferme ecologice 
mixte”, cod COR: 314205. Con-
stănţenii care vor obţine acest 
certificat vor putea accesa proiecte 
susţinute din fonduri europene 
cu ajutorul diplomei şi vor avea 
posibilitatea de a obţine finanţare 
externă.

 Trainerii cursului se diferenţiază 
prin experienţa practică pe care o 

au în agricultura ecologică şi prin 
familiarizarea cu problemele şi 
necesităţile reale ale fermierilor. 
Lectorii îi vor învăţa pe cei prezenţi 
care sunt etapele ce trebuie 
urmate pentru a deveni producător 
certificat ecologic, de la cultura 
plantelor şi creşterea animalelor 
în sistem ecologic, până la condiţii 
de certificare, relaţii cu furnizori şi 
proceduri de export.

 Pentru mai multe detalii privind 
înscrierea puteţi apela la numerele 
de telefon 0241/619854, int. 225/
221, persoana de contact: Carmen 
Grigor, tel. mobil 0723430256 sau 
pe email: carmen.grigor@ccina.ro;

Iacob Ioniţă

Sărbătoarea de la 9 martie, 
numită în calendarul popular 
Măcinici sau Mucenici  
este consacrată de creştinii 
ortodocşi comemorării Sfinţilor 
40 de Mucenici din Sevastia 
care s-au jertfit pentru triumful 
credinţei creştine. Pe stil vechi, 
este începutul noului An Agrar, 
celebrat la echinocţiul de 
primăvară. Această presupunere 
face ca în structura tradiţiilor să 
se regăsească obiceiuri, practici, 
credinţe legate de începutul 
anului nou de 
p r i m ă v a r ă , 
precum şi cultul 
morţilor. În mito-
logia populară cei 
40 de Mucenici 
apar ca protectori 
ai omului, ai 
vegetaţiei şi ai 
agriculturii. Li se aduc ofrande 
preparate din aluat numite 
„Măcinici”, „Sfinţi”, „Sfinţişori”, 
„Bradoşi”, „Brânduşi”, modelaţi 
în forme diferite:”opturi”, „inele”, 
„ciomege”. „S-uri”. Fie că se 
prepară fierţi (în apă îndulcită, 
în care se adaugă miez de nucă, 
scorţişoară, coajă de lămâie) 
sau copţi, pretutindeni se fac 40 
de forme antropomorfe (forma 
cifrei 8), în amintirea celor 40 de 
mucenici, la care se pot adăuga  
celelalte forme în număr limitat.

În unele zone (Gorj, 
Mehedinţi, Caraş-Severin) apar 
forme simplificate: o turtă rotundă 
pe care se imprimă 40 de cercuri. 
Uneori, în ea se băgau bani, iar 
cel care găsea bani când mânca 
credea că are noroc.

● Tradiţii şi obiceiuri

MÃCINICI
Măcinicii copţi sunt, adesea, 

unşi cu miere ori cu sirop, 
presăraţi cu miez de nucă 
seminţe de mac ori frământaţi 
cu seminţe de cânepă în aluat. 
Măcinicii se fierb sau se coc în 
zorii zilei şi se împart, cât mai de 
dimineaţă, la vecini, la trecători, 
în cimitir.

Se săvârşesc o serie de 
obiceiuri cu semnificaţii specifice 
noului an agrar: se scoate plugul 
(„la câmp”, „în ţarină”) pentru 
„spor şi belşug în tot anul”, se 

mânuiesc pe 
rând uneltele 
(sapa, grebla, 
furca) „ca să fii 
îndemânatic la 
muncă tot anul”, 
se „curăţesc” 
plugarul şi vitele 
prin stropire cu 

aghiazmă, se ameninţă pomii 
neroditori („sterpi”), se bate 
pământul cu maiurile pentru 
alungarea frigului şi scoaterea 
căldurii, se beau 44 de pahare de 
vin „ca să ai putere de muncă tot 
anul”, se făceau focuri prin curţi, 
grădini, în faţa casei, la răscruce 
de drumuri „să se ducă fumul la 
pomi: să rodească” şi altele.

„Când se fac pentru împărţit 
la cimitir, se fac 44 de măcinici 
mari, cu sămânţă de cânepă. 
Se frământă cu aluat, se lasă 
la dospit până dimineaţa. 
Dimineaţa, când frământam, 
amestecam sămânţa de cânepă. 
Duceam la cimitir vreo zece şi 
restul împărţeam prin vecini, cu 
nucă, cu măr, cu ce aveam.”

Prof. dr. Gheorghe Petre

Conducerea Camerei de 
Comerţ, Industrie, Navigaţie 
şi Agricultură Constanţa, 
reprezentată de domnul Director 
General Ion Dănuţ Jugănaru a 
primit vineri 19 februarie 2016, 
la sediul CCINA, reprezentanţii 
companiei ECOTECH din 
Perugia – Italia.

Delegaţia a fost însoţită 
de doamna Anca Pavel 
Nedea, Preşedintele Autorităţii 
Naţionale pentru Turism.

Aşa cum a afirmat domnul 
Enzo Rinalducci, General 
Manager al firmei 
ECOTECH, din 
Perugia, această 
vizită s-a dorit a 
fi una tehnică, o 
întâlnire cu mediul 
de afaceri din 
domeniul turismului, 
pentru a identifica 
nevoie companiilor 
româneşti din acest 
sector. 

În discursul său, domnul 
Rinalducci a prezentat, pe 
scurt, domeniul de activitate 
al companiei, serviciile 
oferite de aceasta, precum şi 
proiectele cu fonduri naţionale 
şi comunitare, pe care le are 
în derulare. S-a discutat, de 
asemenea, despre posibile 
colaborări cu agenţii economici 
constănţeni din următoarele 
domenii de activitate: turism, 
formare profesională, mediu şi 
agro-alimentar.

Doamna Preşedinte Anca 
Pavel Nedea a mulţumit 
reprezentanţilor ECOTECH 
pentru vizita la Constanţa 

Agenţi economici din Perugia – Italia, 
în vizită la sediul CCINA Constanţa

şi a vorbit despre nevoile 
companiilor din sectorul turistic, 
în special de cele legate de 
formarea profesională continuă 
a personalului. De asemenea, 
doamna Nedea a solicitat 
companiei din Perugia sprijin 
în ceea ce priveşte consultanţă 
în domeniul turistic, aducând în 
discuţie posibilităţile de iniţiere 
a unor proiecte comune cu 
finanţare europeană şi crearea 
unei Şcoli naţionale strategice 
de turism, după modelul celei 
din Perugia.

La întâlnirea de la CCINA 
Constanţa au fost prezenţi, 
de asemenea, reprezentanţi 
ai Patronatelor din turism, 
ai AJOFM Constanţa şi ai 
mediului de afaceri din sectorul 
turism.

Domnul Director General 
Ion Dănuţ Jugănaru a mulţumit 
tuturor pentru participare, şi 
companiei ECOTECH din 
Italia, pentru vizită, şi a asigurat 
participanţii la această întâlnire 
de întreg sprijinul Camerei de 
Comerţ, Industrie, Navigaţie şi 
Agricultură Constanţa.

Lucia Calenici
Purtător de cuvânt CCINA
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– Modificarea și completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 
privind stabilirea unor normative 
de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile 
publice. 

– Participarea reprezentanților 
structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice 
locale – Asociaţia Comunelor din 
România, Asociaţia Oraşelor din 
România, Asociaţia Municipiilor 
din România şi Uniunea Naţională 
a Consiliilor Judeţene din 
România, la ședințele Guvernului. 

– Modificarea și completarea 
Legii administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare.

– Pentru atragerea de 
funcţionari publici în administraţia 
publică a comunelor, cu efecte 
care conduc la îmbunătăţirea 
actului administrativ, se impune ca 
acestora să li se poată acorda din 
bugetul local cheltuielile efectuate 
cu deplasarea la şi de la locul 
de muncă, în condiţii similare 
personalului didactic;

– Abrogarea Hotărârii 
Guvernului nr.1723/2004 privind 
aprobarea Programului de măsuri 
pentru combaterea birocraţiei în 
activitatea de relaţii cu publicul, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1099 din 
2 noiembrie 2004, deoarece:

– Stabilirea standardelor de
dezvoltare a infrastructurii din 
mediul rural, a programelor 
de investiții pentru realizarea 
acestora, precum și durata pentru 
implementarea acestora.

–  Eliminarea oricăror 
discriminări dintre unitățile 
administrativ-teritoriale, în funcție 
de categoria comune, orașe și 
municipii, singurele criterii de 
diferențiere să aibă în vedere 
numai: numărul locuitorilor, potrivit 
art. 29 din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; precum 
și serviciile publice și de utilitate 
publică furnizate.

■ SOLICITARE DE ULTIMĂ ORĂ

FIRMELOR AFLATE ÎN STARE DE 
INSOLVENŢĂ SĂ NU LI SE PERMITĂ 

PARTICIPAREA LA LICITAŢII
(urmare din pag. 1) – Asigurarea unei remunerații 

corespunzătoare pentru primarul, 
viceprimarul și secretarul co-
munei, potrivit atribuțiilor ce le 
revin, actualele reglementări 
determinând ca primarul comunei, 
cel mai înalt în ierarhia funcțiilor, 
să aibă un venit lunar sub al multor 
altor angajați de la nivelul comunei; 
numai și această situație reflectă 
starea de suficiență nejustificată 
a celor din administrația publică 
centrală și de dispreț față de acele 
persoane care au cea mai 
mare responsabilitate față 
de cetățeni! 

– Eliminarea alin. (4) 
al art. III din Ordonanța 
de urgență a Guvernului 
nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare, de 
asemenea ABERANTĂ, 
FĂRĂ CORESPONDENT 
LA NIVEL EUROPEAN 
ȘI FĂRĂ PRECEDENT 
în legislația românească, 
fiind inadmisibil să avem 
cel puțin trei limitări ce 
vizează personalul,  
respectiv:
–  limitare a numărului de 

personal;
–  limitare a cheltuielilor 

de personal, deși avem 
lege unitară pentru 
salarizare;

–  posturi blocate, neavând cu cine 
să realizăm atribuțiile stabilite 
prin lege.

Prin Legea nr. 248/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr. 260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de 
teren sau inundaţiilor, structurile 
asociative ale autorităților 
administrației publice locale au 
fost excluse din a fi părți explicite 
și active pe lângă organele 
statutare şi cele de conducere 
ale PAID, ceea ce exprimă, fără 
echivoc, faptul că, în viziunea 
politicienilor, acestea nu-și au locul 
și rolul lor, așa cum este prevăzut 
în Legea administrației publice 

locale  nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare.

Mariana GÂJU, prim-vice-
președintele ACoR, a solicitat 
domnului vice-premier Vasile 
DÎNCU să dispună verificarea și 
modificarea proiectului de norme 
la aplicarea noii legi a achizițiilor 
publice – secțiunea a 8-a. 

Astfel, art. 135, alin. 2 se va 
modifica și va avea următorul 
cuprins: ”În Comisia de evaluare 

În același timp, doamna 
Mariana GÂJU i-a solicitat 
doamnei Carmen Aura 
RĂDUCU, Ministru al Fondurilor 
Europene, posibilitatea accesării 
prin Programul Operațional 
Regional (POR) a proiectelor de 
aducțiune de apă și canalizare 
și comunelor cu un număr mai 
mare de 10.000 locuitori, acestora 
fiindu-le interzisă accesarea prin 
Programul Național de Dezvoltare 
Rurală (PNDR).

Pe lista solicitărilor doamnei 
Mariana GÂJU – prim-vicepre-
ședintele ACoR, se numără și 
următoarele tematici:

1. verificarea și înlăturarea 
din Ghidul de Eligibilitate la 
POR a obligației de construire a 
unei creșe  în incinta unității de 
învățământ.

2. proiectele nefinalizate prin 
POR până la sfârșitul anului 
2015,  din strategia de dezvoltare 
2007-2013, să fie preluate la 
finanțare în programul 2014-2020.

3. creșterea salariilor tuturor 
categoriilor de angajați din cadrul 
administrației publice locale, 
precum și corelarea prevederilor 
Legii nr. 284/2010 cu toate actele 
normative intrate în vigoare de la 
acea data până în prezent. 

4. modificarea remunerației 
aleșilor locali cu salariu în loc de 
indemnizație, acordarea sporului 
pentru vechimea în muncă, 
pentru acordarea sporului privind 
implementarea proiectelor cu 
finanțare europeană.

5. să nu se încurajeze 
nemunca – exemplu concludent: 
o familie monoparentală (adult și 
3 copii minori) ajunge să încaseze 
lunar aproximativ 1.100 lei, din 
cauză că alocaţiile de stat nu 
mai constituie venit în calculul 
ajutorului minim garantat. Un 
alt exemplu este cazul unei 
familii compuse din 4 membri 
(2 adulţi şi doi copii), fără venituri, 
care încasează aproximativ 
777 lei, echivalentul unui salariu 
minim pe economie.
l Sunt solicitări precizate într-un 
COMUNICAT DE PRESĂ pus 
la dispoziţia redacţiei de către 
ACoR.

Mariana 
Gâju

pot fi nominalizați membri 
aparținând compartimentelor 
autorității contractante și, în 
cazul în care beneficiarul final al 
contractului este o altă autoritate 
contractantă, din cadrul respectivei 
autorități contractante.

Art. 135 alin. 7 persoanele 
care constituie comisia de 
evaluare nu vor fi în relații de 
subordonare ierarhică unele 
față de altele.” 

Totodată, primarul Mariana 
GÂJU a solicitat Autorității 
Naționale a Achizițiilor Publice 
(ANAP) să nu mai permită 
participarea la licitații privind 
achizițiile publice a constructorilor 
aflați în stare de insolvență.
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– Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014-
2020 e în derulare. Ştiu 
că oportunităţile de afaceri 
sunt diverse. Privind sinteza 
activităţilor de consultanţă 
şi formare profesională, vă 
întreb: care au fost rezultatele 
acestor cursuri de instruire 
şi informare a producătorilor 
agricoli privind normele de 
ecocondiţionalitate?

– A existat mult interes 
şi de o parte şi de alta, 
consultanţii noştri au răspuns 
cu promptitudine solicitărilor 
venite de la producătorii 
agricoli şi asta mă îndreptăţeşte 
să afirm că rezultatele au 
fost bune. Întâlnirile dintre 
consultanţii Camerei Agricole 
Judeţene Constanţa şi fermieri 
au vizat o tematică diversă 
privind ecocondiţionalitatea. 
Instruirile au vizat câteva 
teme de actualitate: codul 
de bune practici agricole; 
condiţiile agricole şi de 
mediu; efectul schimbărilor 
climatice asupra activităţii din 
agricultură; standardele pentru 
menţinerea unui nivel minim 
de întreţinere a terenurilor 
agricole; atestarea produselor 
tradiţionale; identificarea şi 
înregistrarea animalelor din 
speciile ovine şi caprine în 
cazul exploataţiilor agricole şi 
de mediu; protecţia mediului, 
în special a solului, atunci 
când se utilizează nămoluri de 
epurare în agricultură. Când 
spun că rezultatele au fost 
bune, am în atenţie numărul 
producătorilor agricoli care 

ASOCIEREA ÎN COOPERATIVE,
PUNCT DE SPRIJIN PENTRU 
PRODUCĂTORII AGRICOLI

● interlocutor: Mihaela Şonel, director executiv
al Camerei Agricole Judeţene Constanţa

au frecventat cursurile de 
calificare şi de iniţiere, dar şi 
harta cu localităţile din judeţ 
care au găzduit aceste instruiri. 
Consultanţii s-au deplasat în 
teren la Cernavodă şi Târguşor, 
la Albeşti şi Limanu, la Istria şi 
23 August, la Vulturu 
şi Bărăganu. Amintesc 
doar câteva localităţi, 
lista e mult mai lungă, 
am vrut să se vadă că 
sunt beneficiari din mai 
toate zonele judeţului.

– Şi care a fost 
impactul acestor 
instruiri?

– Cel aşteptat. 
Absolvenţii acestor 
cursuri de calificare 
s-au instruit în diverse 
meserii: de lucrător 
în cultura plantelor, în 
creşterea animalelor, 
de legumicultor şi 
apicultor. Dialogul 
dintre cursanţi şi 
specialiştii Camerei 
Agricole Judeţene a fost util şi 
benefic, atât pentru unii, cât şi 
pentru alţii. Tinerii au aflat noi 
oportunităţi de afaceri şi au 

priceput care sunt beneficiile 
pe care le pot avea de pe urma 
asocierii. Tinerii fermieri au găsit 
răspunsuri la întrebările care îi 
frământă, iar în ultima vreme 
au contribuit la realizarea unor 
loturi demonstrative, însuşindu-

şi noutăţi privind comportarea 
soiurilor în zona Dobrogei, 
au participat la realizarea 
unor demonstraţii practice 

privind reglarea  
semănătorilor în 
funcţie de norma 
de sămânţă, şi-au 
însuşit noi metode 
privind pregătirea 
utilajelor pentru 
stocare pe timp de 
iarnă. Consultanţii 
Camerei Agricole 
Judeţene au distribuit 
ghiduri şi pliante, 
fişe tehnologice şi 
proiecte care să-i 
ajute pe cursanţi să 
capete competenţe 
pentru a optimiza 
lucrările solului. Şi 

mai e ceva: în urma acestor 
instruiri producătorii agricoli 
au înţeles că agricultura are 
nevoie de cercetare şi noi 
tehnologii pentru a ieşi din 
zona de subzistenţă şi pentru 
a face un pas înainte către 

performanţă, asta însemnând 
apropierea de piaţă, fapt ce 
presupune respectarea unor 
cerinţe şi criterii. Respectarea 
lor înseamnă obţinerea unor 
beneficii care să le dea mai 
mult curaj producătorilor 
agricoli, schimbându-le, îmi 
place să cred, şi mentalitatea. 
Am avut întâlniri şi dezbateri 
unde am auzit, mai nou, alte 
provocări: sunt fermieri care se 
interesează acum de proiecte 
care să-i ajute să depoziteze 
recolta, alţii cer detalii despre 
proiecte integrate, cu gândul 
că într-o bună zi se vor asocia.  
Schimburile  de experienţă au 
avut un impact pe care îl vom 
vedea mai pregnant în câmp în 
această primăvară.

Adrian Crăciun
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Ministrul Agriculturii a 
anunţat care sunt priorităţile 
mandatului său, insistând 
asupra unor urgenţe care ar 
putea să-i ajute pe fermieri 
să treacă de la o agricultură 
de subzistenţă la una care să 
înregistreze performanţe. Una 
dintre priorităţi este înfiinţarea 
unui FOND MUTUAL, alta e 
restructurarea cercetării. Şi lista 
poate continua cu reabilitarea 
sistemelor de irigaţii, un 
sector unde se caută soluţii 
pentru finanţarea proiectului 
Siret-Bărăgan, o investiţie 
care s-a aflat şi pe agenda 
foştilor miniştri ai agriculturii, 
dar care a rămas de fiecare 
dată o promisiune neonorată. 
Noul ministru al agriculturii, 
Achim Irimescu, spune că a 
pregătit un pachet de măsuri 
care să continue reformele din 
agricultură, măsuri care să îi 
sprijine pe tinerii fermieri să 
facă pasul către performanţă. 
Una dintre ele vizează o mai 
strânsă colaborare cu băncile 
pentru a pune la dispoziţia 
producătorilor agricoli un FOND 
DE CREDITARE. Cu alte 

● Priorităţile Ministrului Agriculturii

ÎNFIINŢAREA UNUI FOND MUTUAL 
ŞI A UNUI FOND DE CREDITARE

cuvinte: multe intenţii bune.  O 
primă măsură a fost dusă până 
la capăt şi ANIF a angajat deja 
1000 de persoane, semn că 
se va continua modernizarea 

infrastructurii în sistemele de 
irigaţii, un sector unde încă se 
înregistrează furturi şi pagube 
care nu fac altceva decât să 
pună piedici fermierilor. Şi 

pentru că am amintit de fermieri 
trebuie să scriem că e nevoie 
de mai multă disciplină când 
vine vorba de paza din câmp. 
Nu doar de paza recoltei, ci 
şi de păstrarea în stare de 
funcţionare a sistemelor de 

irigaţii. Ar fi multe de comentat 
despre subvenţii. Fermierii 
le primesc cu întârziere şi 
din această cauză apar o 
sumedenie de întrebări, sunt 

întrebări al căror răspuns ar 
trebui să vină de la Ministerul 
Agriculturii. Un răspuns a venit 
chiar în aceste zile, dar nu ştim 
dacă fermierii vor fi mai liniştiţi. 

Achim Irimescu i-a asigurat 
că după 8 aprilie fermierii vor 
primi, în sfârşit, subvenţiile mult 
aşteptate.

Birocraţia, o lacună mai 
veche, va fi diminuată.  Încă 
o promisiune. Diminuarea 

birocraţiei este, înţelegem, 
tot o prioritate! Proiectele 
vor beneficia, spune 
ministrul agriculturii, de 
proceduri simplificate. Din 
păcate, noul PNDR s-a 
urnit anevoie şi proiectele 
care ar trebui să schimbe 
faţa localităţilor din mediul 
rural nu se prea văd, încă 
un motiv care nu le dă 
tinerilor o şansă pentru a 
începe o afacere aproape 
de casa părintească. Satele 
au îmbătrânit. Şi tinerii sunt 
ispitiţi să caute drumul tot 
către oraş, acolo unde pot 
găsi mai uşor un loc de 
muncă. Proiectele viabile, 

care aduc valoare adăugată în 
mediul rural, nu ajung în zonele 
defavorizate.

Deşi au primit numeroase 
semnale şi propuneri care 

să-i ajute pe tinerii din mediul 
rural, parlamentarii n-au fost 
de fiecare dată la înălţimea 
aşteptărilor, ei n-au venit 
cu reglementări şi facilităţi 
atractive pentru tinerii satelor; 
în unele cazuri  n-au venit cu 
soluţii care să îmbunătăţească 
legislaţia şi să-i încurajeze pe 
tinerii fermieri să facă investiţii 
de pe urma cărora să apară noi 
locuri de muncă.

Şi nu sunt puţine cazurile 
când crescătorii 
de animale au 
ieşit în stradă şi 
au întâmpinat cu 
proteste deciziile 
politicienilor. 

Întrebările fără 
răspuns  s-au adunat. 
Şi încă se mai adună. 
Gestionarea pajiş-
tilor şi subvenţiile 
pentru ovine, starea
staţiunilor de cerce-
tare şi problemele 
de la APIA sunt alte 
câteva subiecte 
însoţi te de un 
val de întrebări.  
Sunt  crescător i  
de animale care 

n-au loc pe păşunile comunale, 
subvenţiile pentru ovine ajung 
cu întârziere, necazurile 
staţiunilor de cercetare 
persistă, iar soluţiile care să 
le înlăture au rămas de multă 
vreme tot în... analiză; la APIA, 
potrivit declaraţiilor ministrului 
agriculturii, a fost descoperită 
o „gaură” de câteva milioane 
de euro!

Sunt, e adevărat, şi proiecte 
care au scos satele din noroi, 
sunt şi proiecte care (prin 
asociere) au adus un licăr de 
speranţă producătorilor agricoli, 
dezvoltând fermele mici şi 
medii. Numai că asocierea 
este privită în continuare cu 
neîncredere, iar în acest caz 
ministrul agriculturii şi politicienii 
ar trebui să aleagă (în regim 
de urgenţă!) calea dialogului 
pentru a pune la dispoziţia 
producătorilor agricoli facilităţi. 
Spiritul gospodăresc trebuie 
aşezat sub o altă lumină, pentru 
a se vedea beneficiile celor care 
s-au asociat în cooperative!

Pagină realizată de
Adrian Crăciun
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Matei Vi�niec

O	revistă	de	cultură	pentru	constănţeni
● A apărut TOMISUL CULTURAL nr. 6

A apărut nr. 6 al revistei 
TOMISUL CULTURAL (ianuarie-
martie), publicaţie tipărită 
cu sprijinul COMUNITĂŢII 
ELENE ELPIS din Constanţa. 
Academicianul Petre T. 
Frangopol (constănţean la 
origini, absolvent al Colegiului 
Mircea cel Bătrân) publică un 
interviu cu acad. Gheorghe 
Chivu. Subiectul dialogului: 

”Rolul cărţii vechi în cultura 
naţională! La rubrica „semnal 
editorial” aflăm detalii despre 
noua carte lansată la Târgul 
GAUDEAMUS de Doina 
Păuleanu, directorul Muzeului 
de Artă Constanţa, e vorba de 
volumul „Regalitatea şi Marea”; 
acad. Ileana Mălăncioiu, 
poetă ale cărei cărţi au fost 
întotdeauna bine primite de 
critica literară, publică un grupaj 
de poeme la rubrica „Antologia 
revistei”. Dramaturgul Matei 
Vişniec, autor ale cărui piese 
de teatru sunt jucate pe marile 
scene din Europa, a încredinţat 
revistei constănţene, în 
exclusivitate, textul intitulat 
ŞOBOLANUL REGE (Memoria 
cârpelor de şters pe jos), 
piesă ce va fi jucată de actorii 
Teatrului de Stat Constanţa la 
sfârşitul acestei luni. În acest 
număr de revistă descoperim 

poeme semnate de Ioan Es 
Pop, George Alboiu şi Ani 
Merlă. *TOMISUL CULTURAL 
aduce în atenţie numele unuia 
dintre cei mai străluciţi prozatori: 
Ştefan Bănulescu.

Centrul Cultural Turc din 
Constanţa pune la dispoziţia 
revistei amintite un fragment din 
romanul unui scriitor din Turcia, 
Peyami Safa. Iulian Talianu 
publică un interviu cu regizorul 
Radu Dinulescu iar Mihnea 
Hagiu promovează lucrările lui 
Stephan Eleutheriades, arhitect 
şi pictor născut în 1922, la 
Mangalia. Ştefan Mitroi, poet 
şi prozator, este găzduit cu un 
fragment din romanul „BÂLCIUL 
DE ARGINT”.

Ilustraţia revistei aparţine 
Liviei Ante şi Dorinei Ţăranu. 
Publicistul ialomiţean George 
Stoian, jurnalist cu un C.V de 
invidiat, semnalează cititorilor 

ultima sa apariţie editorială: 
”Slobozia cailor frumoşi”.

Andreea Pascu

În prezenţa şi cu sprijinul 
Coordonatorului Naţional al 
Strategiei Uniunii Europene 
pentru Regiunea Dunării (SUERD) 
din cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe, Dna Ambasador Silvia 
DAVIDOIU, precum şi a Ministerului 
Fondurilor Europene – reprezentat 
prin Consilierul personal al Ministrului 
Aura RĂDUCU, Dr. Octavian 
ŞERBAN – Preşedinte Knowledge 
Management Institute (România), în 
perioada 29-30 ianuarie 2016 a avut 
loc, sub egida Academiei Tinerilor 
Lideri Dunăreni, Sesiunea de 
formare a Reţelei Naţionale a 
Ofiţerilor Dunăreni. Evenimentul 
s-a bucurat de amabilul sprijin al 
Fundaţiei Hanns Seidel (Germania) 
şi al Institutului de Studii Populare, 
care a găzduit lucrările sesiunii.

Ca răspuns la recomandarea 
specială a Consiliului Oraşelor 
şi Regiunilor Dunării (CoDCR), 
inclusă în Declaraţia de la Ulm 
(octombrie 2015), precum şi 
drept urmare a scrisorii circulare 
de încurajare, transmisă de 
Coordonatorul pentru Cooperare 
SUERD şi Platforma Urbană a 
Regiunii Dunării – coordonată 
de Municipalitatea Viena, un 
Consorţiu Organizatoric format din 
Asociaţia Comunităţile Locale 

● Prima sesiune de formare a
REŢELEI NAŢIONALE A OFIŢERILOR DUNĂRENI

Riverane Dunării (CLDR), membră 
a Biroului Executiv CoDCR, 
Academia Română prin Centrul 
de Biodiversitate şi Catedra 
Internaţională Onorifică “Jean 
Bart” (CIO-SUERD), coordonată 
de EUROLINK-Casa Europei, 
a iniţiat procesul de selecţie şi 
formare a Reţelei Naţionale a 
Ofiţerilor Dunăreni în scopul 
inter-conectării tuturor autorităţilor 
publice, universităţilor şi institutelor 
de cercetare interesate cu factorii 
de decizie importanţi la nivel 
european şi naţional şi al propulsării 
mai eficiente a iniţiativelor şi 
proiectelor cu caracter inovativ 
transnaţional, atât în ţară, cât şi în 
context macro-regional. Ca invitaţi 
speciali au mai luat parte Acad. 
Alexandru T. BOGDAN din partea 
Academiei Române; Coordonatorul 
pentru România al Ariei Prioritare 
Competitivitate, Dr. Costin LIANU; 
Preşedintele Asociaţiei CINAQ, 
Dr. Georgeta GHEŢE-DĂNĂU; 
din partea Consiliului Director 
al Asociaţiei CLDR, Preşedinte 
Tudor NĂDRAG, Primarul Oraşului 
Hârşova; din partea CIO-SUERD, 
Coordonator General Prof. Sever 
AVRAM.

Competenţele principale pe 
care cei 25 de absolvenţi ai sesiunii 

le-au dobândit sunt următoarele: 
înţelegerea cadrului instituţional şi 
decizional care derivă din adoptarea 
SUERD; stimularea capacităţii de 
participare şi implicare în procesul 
de consultare şi planificare a 
implementării SUERD; consolidarea 
capacităţii de înţelegere şi 
utilizare adecvată a instrumentelor 
financiare UE în context macro-
regional dunărean; consolidarea 
abilităţilor practice de comunicare 
în procesul de relaţionare 
(networking) şi lobby instituţional 
corelat SUERD. Absolvenţii acestei 
sesiuni se adaugă corpului deja 
format de promotori, facilitatori 
şi experţi SUERD din ultimii trei 
ani şi acoperă, prin instituţiile şi 
organizaţiile reprezentate, o arie 
extinsă de zone şi centre importante 
ale ţării, începând de la Oradea, 
trecând prin Drobeta Turnu Severin 
şi ajungând până la Constanţa, 
Tulcea şi Galaţi.

Într-o scrisoare deschisă 
adresată Guvernului, Comunităţile 
locale riverane Dunării solicită sprijin 
în vederea transpunerii Strategiei 
Dunării prin proiecte semnificative 
majore şi în România, precum şi 
sprijin politic şi administrativ în 
acest proces prin instituţionalizarea 
acestor responsabilităţi reunite sub 

denumirea generică de “Ofiţer 
Dunărean”, în cadrul consiliilor 
judeţene, primăriilor municipiilor 
şi oraşelor din România ce vor 
putea astfel mai rapid şi mai lesne 
demara parteneriate transnaţionale 
şi accesa fonduri semnificative ale 
Uniunii Europene destinate direct 
sau implicit relansării economice şi 
sociale a sub-regiunii Dunării de Jos 
prin SUERD – la care toate cele 41 
de judeţe şi Capitala României sunt 
eligibile şi pot co-participa. În mod 
concret, considerăm că, în vederea 
unei îmbunătăţiri semnificative 
îndeosebi a ratei de absorbţie 
a fondurilor prin programele 
transnaţionale, gestionate direct de 
la Bruxelles – în special Fondul de 
Investiţii Strategice, coordonat în 
parteneriat de Comisia Europeană 
şi Banca Europeană de Investiţii, 
dar şi alte programe semnificative 
precum Acţiuni Urbane Inovative, 
COSME, ERASMUS+, Europa 
Creativă etc. – este necesară nu 
numai recunoaşterea importanţei 
Reţelei Naţionale a Ofiţerilor 
Dunăreni, a formării profesionale 
pe care instituţiile enumerate 
au iniţiat-o, ci şi acordarea unui 
interes explicit, stimulativ din partea 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, în mod 
special a Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici.

Prof. Sever AVRAM
Preşedinte Executiv al 

Comunităţilor Riverane Dunării


