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■ NĂVODARI

TURISMUL ESTE PROMOVAT CU 
AJUTORUL PROIECTELOR

● Interlocutor: Liliana Mară, viceprimarul  
oraşului Năvodari Liliana Mară

● Turismul pe litoral în vara lui 2017

AICI GĂSIŢI 
RĂSPUNSURI  

LA ÎNTREBĂRILE 
DUMNEAVOASTRĂ

● Decebal Făgădău: Primăria Constanţa e un partener 
● Turismul are nevoie de o strategie competitivă

 detalii în pag. 8

Cu ocazia zilei de 8 Martie,  
primăvara să vă aducă lumină  

în gânduri şi în suflete.
La mulţi ani!

Decebal Făgădău
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LA 

MATEMATICĂ
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● Credem că vă interesează:

Decebal Făgădău, primarul 
municipiului Constanţa: „În 
mandatul meu voi încerca 
să unesc oraşul cu portul şi, 
de asemenea, toţi jucătorii 
din economia oraşului să 
fie participanţi la strategia 
de dezvoltare a oraşului. 
Primăria îşi propune să devină 
un promotor al investiţiilor 
din oraşul Constanţa, din port 
şi din turismul de pe litoral”.
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● INFO ZONA METROPOLITANÃ

O sală a Grădiniţei cu 
program normal din satul 
Moşneni a devenit, în urmă cu 
câteva luni, bibliotecă şcolară. 
Cum asemenea schimbări 
nu se fac bătând din palme, 
se cuvine să scriem despre 
iniţiatoarea acestui proiect, 
prof. Magdalena Iacob, 
directorul Şcolii Gimnaziale 
George Coşbuc, din comuna 23 
August, un cadru didactic care 
a dat culoare şi conţinut unor 

● Comuna 23 August

limpede: proiectul îşi propune să 
identifice o carte pentru fiecare 
copil şi să atragă sponsori pentru 
întregirea fondului de carte; mai 
mult şi mai nou, directoarea 
şcolii ţinteşte ca, într-un timp cât 
mai scurt, aici să funcţioneze 
o bibliotecă modernă, peste 
pragul căreia să treacă toţi 
elevii din satul Moşneni. 
Grădiniţa din Moşneni a primit, 
trebuie să subliniem asta, 
ajutorul Asociaţiei Umanitare 

„Iulia Andreea Movilă” 
din comuna vecină, 
Pecineaga, care a 
adus aici mobilier 
şi cărţi, covoare, un 
videoproiector, jucării 
şi lămpi. Biblioteca 
are mai bine de peste 
500 de volume, 100 de 

DVD-uri cu filme documentare. 
Fapt remarcabil, Asociaţia 
Umanitară „Iulia Andreea 
Movilă” vine şi în ajutorul copiilor 
care provin din familii nevoiaşe, 
din medii sociale defavorizate. 
Doi elevi cu rezultate deosebite, 
care provin din familii nevoiaşe, 
vor primi câte o bursă de 100 de 
lei în fiecare lună.

Andreea Pascu

BIBLIoTeCA  
DIn MoşnenI

evenimente sprijinite de fiecare 
dată cu promptitudine de 
Primărie şi de consilierii locali.

Şi acum câteva detalii: 
biblioteca şcolară e parte  
dintr-un proiect educativ iniţiat 
de profesoara Iacob, e vorba 
de un proiect care îşi propune 
să îi implice pe copii în „lucrul 
efectiv cu cartea”. Ce înseamnă 
lucrul cu cartea, în acest caz, e 

Deloitte Romania, împreună 
cu Camera de Comerţ, Industrie, 
Navigație și Agricultură 
Constanța a organizat, în ziua 
de 9 martie a.c. atelierul de 
lucru cu tema „Închiderea 
anului financiar 2016: aspecte 
cheie în pregătirea acestui 
exercițiu”.

Seminarul a avut loc la sala de 
conferințe a CCINA Constanța.
Seminarul s-a adresat atât 
persoanelor care sunt implicate 
direct în activitățile financiar-
contabile, cât și utilizatorilor 
informațiilor generate de cei 
din departamentele financiar-
contabil. 

În cadrul acestui 
seminar s-a abordat și 
s-a discutat împreună 
principalele elemente 
care ar trebui luate 
în considerare de 
către personalul 
d e p a r t a m e n t e l o r 
f inanc iar -contab i le 
atunci când demarează 
pregătirea închiderii 
exercițiului financiar.

Temele abordate 
în cadrul seminarului au fost 
următoarele:
 Inventarierea patrimoniului
 Principii generale de 

raportare financiară
 Imobilizările corporale și 

necorporale
 Stocuri
 Elemente monetare și 

nemonetare
 Datorii, provizioane și 

subvenții pe termen lung
 Capitaluri proprii
 Prezentarea situațiilor 

financiare
Mihaela Roşu 

Seminar Deloitte  
la Constanţa!

În perioada 3-5 martie 2017, Eforie Nord a găzduit Zona Ţara 
Românească pentru Karate Tradiţional pentru copii, unde au 
participat sportivi din 20 de cluburi sportive din Ţara Românească. 
La această competiţie clubul nostru, condus de Dumitrescu 
Niculae 7 Dan, Ciucu Dănuţ – 3Dan, şi Nache Elena – 1Dan, a 
participat  cu 25 sportivi care au obţinut următoarele rezultate:
Copii 4 (6-7 ani) 
– Nicolescu Ştefan – loc I Kumite
Copii 3(8-9 ani)
– Berechet Elie Mhael – loc I kumite, 

loc III kata, loc III kata ech, loc 
Venbu masc

– Popa Alexandru Nicolae – loc III 
kata ech, loc Venbu masc

– Vasile Răzvan – loc III kata ech, 
loc III kumite ind., loc 10 kata ind

– Rusu Rareş – loc V kumite ind
 Copii 2(10-11 ani)
– Munteanu Diana – loc II enbu 

mixt, loc II kata ech, loc III kata 
ind, loc 11 kumite ind

– Cherim Oznur – loc II enbu mixt,
– Tudor Răzvan – loc I kata ind, loc V kumite ind
– Jianu Georgiana – loc II kata ech, loc IV enbu mixt, loc V kata 

ind
– Hahlooschi Robert – loc IV enbu mixt
– Vaslaban Mara – loc I kata ech, loc VIII kumite ind, loc XI kata 

ind.
– Cosma Cosmina – loc XII kata ind
– Jianu Maria – loc VIII kata ind

– Sarcu Cristina – loc XII kata ind.
Clubul a participat cu un număr 

de 25 de sportivi din care au fost 
calificati  14 pentru Campionatul 
Naţional care va avea loc la Galaţi 
în perioada 2-4 iunie 2017.

Se cuvine să subliniem ajutorul 
Primăriei Oraşului Eforie, primar 
Şerban Robert Nicolae, care a privit 
cu atenţie această competiţie.

Iacob Ioniţă

Performanţele C.S. Karate Tradiţional eforie
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ONG Mare Nostrum a 
organizat cea de-a XIII-a ediţie a 
evenimentului „Mărţişorul 
Ecologic”.

Evenimentul, devenit tradiţie 
pentru organizaţia noastră, 
a urmărit să pună în valoare 
capacitatea creativă a elevilor 
constănţeni şi să recunoască 
talentul şi originalitatea acestora. 
„Mărţişorul Ecologic” are 
ca scop promovarea unui 
comportament responsabil 
faţă de mediu, prin încurajarea 
adoptării unui comportament 
ecologist cu ocazia oricărui 
eveniment din viaţa constăn-
ţenilor.

MĂRȚIȘoRUL 
eCoLoGIC – 
ATeLIeRe De 
MĂRȚIȘoARe

La CoRA Brătianu, a fost 
lansată invitaţia de a celebra 
împreună venirea primăverii 
prin realizarea unor ateliere 
de creație de mărțișoare și a 
unor expoziții de mărțișoare, 
realizate din materiale natu-
rale sau reciclabile.

Cine a dorit să poarte un 
mărțișor unic l-a putut crea 
chiar el.

Pentru persoanele care au 
participat la acest eveniment 
au fost puse la dispoziție toate 
materialele necesare realizării 
unui mărţişor ecologic.

Iacob Ioniţă

INFO ZONA METROPOLITANĂ

Universitatea Maritimă din 
Constanţa organizează cursuri 
de pregătire la matematică 
(algebră şi analiză matematică) 
pentru elevii claselor a XII-a 
în perioada 20.03.2017-
31.05.2017. Modulul complet 
de pregătire constă în 20 de 
şedinţe care se desfăşoară la 
sediul universităţii, str. Mircea 
cel Bătrân nr. 104, conform 
unui program convenit cu 
elevii participanţi şi pe baza 
unui contract încheiat cu 
universitatea. Menţionăm că 
examenul de admitere pentru 
ocuparea locurilor la forma de 
învăţământ cu frecvenţă fără 
taxă se va desfăşura la data de 
18 iulie 2017.

Ca în fiecare an, Primăria 
şi Consiliul Local Cumpăna 
au sărbătorit împreună „Ziua 
Internaţională a Femeii”. 

Doamnele şi domni-
şoarele comunei şi invi-
tatele acestora au primit în 
dar o petrecere presărată cu 
momente artistice, oferită 
de organizatori în sala 
mare a Casei de Cultură din 
Cumpăna.

Voia  bună şi antrenul au 
fost susţinute de Formaţia 
„AMIGO” din Cumpăna, 
de Ansamblul folcloric 
„Româncuţa” din localitate, 
precum şi de actriţa Mirela 
Pană, alături de un  meniu  
adecvat acestei zile festive.

Sperăm că această zi a 
fost un prilej de bucurie; 

gândurile şi sufletul s-au 
umplut de căldura primăverii 
care  a venit, de fiecare dată,  
cu ceva nou: planuri, speran-
ţe, inspiraţie... Primăvara 
înseamnă entuziasm, bucu-
rie, curaj,  fericire, iubire, 
frumos, culoare, prospeţime, 
optimism şi libertate, poftă 
de viaţă!

Andreea Pascu

Ziua Internaţională a Femeii, 
sărbătorită la Cumpăna

Pregătire la 
matematică

Pentru a sprijini tinerii care 
doresc să devină studenţi 
ai Universităţii Maritime din 
Constanţa, cadrele didactice 
universitare vor prezenta exerci-
ţii şi probleme semnificative 
din culegerea “Probleme de 
matematică pentru admitere” 
elaborată de Departamentul de 
Ştiinţe Fundamentale. În plus, 
participanţii vor cunoaşte în 
mod direct oferta educaţională 
a universităţii şi pot vizita 
simulatoarele, laboratoarele, 
sălile în care vor fi pregătiţi, 
discutând cu studenţi şi cadre 
didactice.

Înscrierile se fac la sediul 
Universităţii Maritime din 
Constanţa, str. Mircea cel Bătrân 
nr. 104, parter, birou Rectorat, 
iar informaţii suplimentare se 
pot obţine la numărul de telefon 
0241/664740. 

Prof. dr. Eliodor 
Constantinescu

 PRORECTOR PENTRU 
ACTIVITATEA ACADEMICĂ, 

Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie pentru 
Agricultură (APIA) infor-
mează toţi fermierii că în 
data de 3 martie 2017 a fost 
publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 160, Ordinului 
Ministrului Agriculturii 
şi Dezvoltării  Rurale nr. 
50/2017 de modificare 
a Ordinului Ministrului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale nr. 703/2013 pentru 
aprobarea condiţiilor în care 
se vor încheia convenţiile 
dintre instituţiile financiar-
bancare şi nebancare şi 
APIA, în vederea finanţării de 
către acestea a activităţilor 
curente ale beneficiarilor 
plăţilor derulate de 
instituţia noastră în baza 
adeverinţelor eliberate.

Prin acest ordin nivelul 

de dobândă aferentă 
acordării creditelor va fi de 
RON-ROBOR 6M+maxim 
2%.

În ce priveşte comisi-
oanele practicate de 
instituţiile finanţatoare, 
APIA atrage atenţia 
fermierilor care doresc 
să acceseze credite pentru 
finanţarea capitalului 
de lucru în vederea 
desfăşurării activităţilor 
curente, să analizeze cu 
atenţie sporită soluţiile 
de finanţare propuse de 
instituţiile financiar-
bancare şi nebancare în 
ceea ce priveşte costul 
acestora, astfel încât să 
aleagă modalităţile de 
finanţare care răspund 
cel mai bine necesităţilor 
proprii.

DESPRE 
FINANŢĂRI
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„La început a fost cuvântul...” 
Ceea ce îl face unic pe homo 
sapiens este capacitatea lui de a 
opera cu simboluri, iar capacitatea 
simbolică se manifestă prin 
limbaj. De altfel, Ernst Cassirer îl 
numeşte pe om „animal simbolic”. 

Astăzi vorbim despre limbaj la 
plural: limbajul cinema, limbajul 
artelor figurative, al emoţiilor. Dar 
acestea sunt accepţii metaforice. 
Limbajul fundamental care îl 
caracterizează şi care îl 
instituie cu adevărat ca 
om este limbajul „cuvânt”. 
Omul reflectează asupra  a 
ceea ce spune. Gândirea 
şi cunoaşterea care îl 
caracterizează pe om 
ca animal simbolic se 
construiesc tot ca limbaj 
şi prin limbaj. Limbajul nu 
este doar instrumentul 
comunicării, ci şi al gândirii. 

Limbajul copilului nu se 
învaţă de la sine, spontan, 
ci prin formarea unor noţiuni şi 
însuşirea unor idei, prin sporirea 
cunoştinţelor în domeniul 
culturii literare, prin îmbogăţirea 
vocabularului, prin însuşirea 
corectă a structurilor gramaticale.

Dezvoltarea competenţelor 
elementare de comunicare orală 
şi scrisă, precum şi structurarea 
unui sistem de atitudini şi 
motivaţii, vor contribui la formarea 
unei culturi comunicaţionale.

Se ştie că modul de organizare 
şi integrare a limbajului prezintă 
deosebiri individuale. Întinderea 
vocabularului, uşurinţa şi supleţea 
combinărilor iau valori diferite de 

LecturA contribuie LA 
înţelegerea valorilor eTiCe (ii)

● Starea învăţământului

la copil la copil, ceea ce îşi găseşte 
reflectare în naturaleţea cu care 
copilul este capabil să comunice  
cu cei din jur. De asemenea, 
îmbogăţirea, precizarea, activi-
zarea vocabularului vizează nu 
atât numărul de cuvinte nou-
învăţate, ci frecvenţa şi utilizarea 
în contexte cât mai variate.

Pentru că în ultima vreme, 
de foarte multe ori, ne exprimăm 
îngrijorarea că elevii noştri nu 

altfel randamentul şcolar la toate 
disciplinele, ilustrând funcţia 
cognitivă a limbajului. 

Ce facem în şcoală, prin 
activităţile şcolare şi extra-
curriculare pentru a cultiva  
plăcerea pentru lectură? 
Experienţa didactică ne 
îndreptăţeşte să afirmăm că  
niciodată copiii nu au citit mult, 
unii dintre ei fiind întotdeauna 
condiţionaţi, obligaţi sau chiar 

sancţionaţi.  E drept că 
astăzi cărţile au intrat 
într-o competiţie inegală cu 
celelalte surse de informare, 
mai facile, mai atractive 
aparent. Vom exemplifica 
prezentând câteva aspecte 
din Şcoala Gimnazială nr. 
37 Constanţa, acestea 
fiind prezente în multe şcoli 
constănţene şi nu numai.

În primul rând, avem 
ore de lectură, dirijăm 
şi monitorizăm lectura 

suplimentară a elevilor, îi 
aniversăm pe scriitorii şi poeţii 
noştri, încercând să menţinem 
permanent aprins spiritul de 
mândrie naţională. În acelaşi 
timp, derulăm şi participăm la 
proiecte educaţionale locale, 
interjudeţene, naţionale prin 
care îi apropiem pe copii de 
carte:
–  activităţi comune cu Biblioteca 

Judeţeană;
–  participări la concursuri 

literare şi de creaţie literară 
(Menţionez numai câteva 
dintre ele: „50 de minute 
de magie literară”, concurs 

constănţean, „Părul Bere-
nicei”, organizat la Târgovişte, 
„Scrisoare către prietenul 
meu”, „Copilărie, un basm 
fără sfârşit”, Festivalul 
Internaţional al Cărţii pentru 
Copii şi Tineret „Bucuria 
Lecturii”, concursurile naţio-
nale „Gânduri de Paşti” şi 
„Magia anotimpurilor”);

– festivale de teatru („Arlechino”, 
organizat la Agigea; „Bucuriile 
copilăriei”, organizat de Şcoala 
Primară Petre Ispirescu);

– colaborare cu părinţii şi 
cluburile de lectură organizate 
de diferite edituri ( cum 
este clubul editurii Arthur  – 
„şieucitesc.ro”);

– participare în proiecte 
educative care vizează direct 
lectura, de exemplu „Citesc 
pentru record” cu Neuron 
English.

– vizionarea unor filme şi piese 
de teatru care au la bază cărţi 
pe care copiii le-au citit (după 
ce au citit cartea „Marele uriaş 
prietenos” de Roald Dahl, 
copiii au văzut şi filmul).

– participarea la concursul 
„Marele premiu al Palatului 
Naţional al Copiilor” Bucureşti

–  realizarea revistei şcolii – 
„Recreaţia Mare”.
Sunt multe de spus şi, mai 

multe, de făcut. Entuziasmul 
nostru, al dascălilor, nu poate ţine 
loc unor măsuri necesare, dar 
este important şi foarte necesar. 
Vom continua să-i învăţăm pe 
elevii noştri că „lectura este o 
formă a fericirii. Ultima la care 
vom renunţa”, după cum spune 
Fernando Savater.

Liliana Iancu,  
Şcoala Gimnazială Nr. 37

citesc sau citesc numai forţaţi, 
vorbesc în cuvinte puţine, fără 
nuanţe şi expresivitate, sensurile 
metaforice fiindu-le, dacă nu 
străine, prea complicate şi uneori 
desuete, pentru că dăm mereu 
vina pentru unele situaţii de criză 
pe lipsa comunicării, vom face 
referire la una dintre cele patru 
deprinderi esenţiale pe care le 
vizăm prin lectură, care contribuie 
la dezvoltarea capacităţii de 
comunicare, ca o competenţă 
fundamentală, fără de care nu se 
poate vorbi despre creativitate: 
receptarea mesajului scris, 
capacitate care influenţează de 

oRAşe ÎnFRĂŢITe: OVIDIU şI SULMONA (ITALIA)
Evenimentul a avut loc 

în urmă cu câteva zile la 
Primăria Oraşului Ovidiu, 
acolo unde primarul Scupra 
a primit delegaţia distinşilor 
oaspeţi, în fruntea căreia 
s-a aflat Annamaria Casini, 
primarul oraşului Sulmona 
(Italia). Evenimentul despre 
care scriem aici are loc acum, 
când se împlinesc 2.000 de ani 
de la naşterea poetului Ovidius 
Publius Naso, care a fost exilat de 
la Sulmona pe malul Mării Negre.

După ceremonia de înfrăţire a 
celor două oraşe, primarul George 
Scupra a declarat că autorităţile 

din oraşele Ovidiu şi Sulmona 
îşi propun să iniţieze activităţi, 
evenimente şi proiecte privind viaţa 
şi opera poetului Ovidius Publius 
Naso. Mai mult, între cele două 
primării se vor dezvolta activităţile 
de colaborare şi parteneriatele 

ce au ca punct de plecare 
proiectele educative, culturale 
şi sportive. Când a fost 
întrebat care sunt aşteptările şi 
provocările acestui parteneriat 
de colaborare, primarul 
George Scupra a ţinut să 
sublinieze că oraşul Ovidiu va 
avea un mare câştig în privinţa 
creşterii vizibilităţii sale; se 

cuvine să inserăm aici un fapt 
insolit: oraşul Ovidiu este singurul 
din Europa care poartă numele 
poetului latin.

Se cuvine să precizăm că într-o 
altă zi, delegaţia italiană a avut 
o întâlnire cu Decebal Făgădău, 

primarul municipiului Constanţa, şi 
cu alţi reprezentanţi ai autorităţilor 
locale. Municipiul Constanţa, după 
cum se ştie, este înfrăţit cu oraşul 
Sulmona de mai multă vreme.

Oaspeţii au vizitat câteva 
obiective din judeţ, obiective pe 
care constănţenii le preţuiesc: 
monumentul de la Adamclisi, 
Mănăstirea Sfântului Apostol 
Andrei şi Universitatea Ovidius 
din Constanţa. O vizită pe insula 
Ovidiu, care poate fi admirată de pe 
malul lacului Siutghiol, va avea loc 
în vară, când delegaţia va reveni în 
judeţul Constanţa, la Ovidiu.

Andreea Pascu
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Cu Liliana Mară, viceprimarul 
oraşului Năvodari, am avut o 
lungă discuţie despre proiecte, 
despre ultimele proiecte 
finalizate, dar şi despre cele 
aflate în derulare ori în pregătire.

– PIAŢA DE PEŞTE, 
un proiect mult aşteptat de 
localnici, dar şi de turiştii fideli 
care ajung în fiecare vară pe 
plaja de la Năvodari, a fost 
finalizată, turiştii  vor să afle, veţi 
fi de acord cu mine, care sunt 
ultimele veşti despre această 
piaţă...

– Am început deja să 
închiriem spaţiile, după ce 
am discutat mult şi bine într-o 
şedinţă de Consiliu Local 
despre tarifele de închiriere, dar 
şi despre calitatea serviciilor de 
acolo şi despre evenimentele 
care vor fi găzduite. Au fost 
destule solicitări, ceea ce mă 
face să cred că Piaţa de peşte 
va avea vad, dar mai ales 
faimă. Va fi un loc, îndrăznesc 
să anticipez, unde turiştii vor 
găsi ospitalitate şi produse de 
calitate la preţuri care vor sfida 
orice concurenţă. Îmi place să 
cred că, în fiecare vară, Piaţa de 
peşte va fi un punct de atracţie 
pentru turiştii care ajung pe 
litoral, iar sala de evenimente de 
aici va fi mai mereu gazda unor 
întâlniri utile pentru oamenii 
de afaceri. Tot la Năvodari, 
e bine să se ştie, va intra în 
circuit un centru de afaceri. În 
primăvara asta îi vom invita 
pe oamenii de afaceri să vină 
aici şi să îşi expună planurile 
şi proiectele. Centrul pentru 
agrement, un alt proiect care va 

TURISMUL ESTE PROMOVAT 
CU AJUTORUL PROIECTELOR
● Centrul de Sănătate Multifuncţională se află pe strada Sănătăţii nr. 1
■ interlocutor: Liliana Mară, viceprimarul oraşului Năvodari

► N Ă V O d A R I

sprijini dezvoltarea turismului 
în zonă, un proiect care vine 
în completarea proiectelor 
pe care le-am implementat în 
ultima vreme la Năvodari e în 
derulare. Au fost acolo unele 
probleme, constructorul nu a 
ţinut pasul cu graficul, lucrările 
au fost executate în proporţie 
de numai 10 la sută, continuăm 
dialogul şi vom veni cu o 
soluţie în curând. Am rezolvat, 
trebuie să precizez, o doleanţă 
a cetăţenilor şi a turiştilor: 
parcările. De curând am finalizat 

două parcări în zonele de Est 
şi Sud, acolo unde Primăria şi 
Consiliul Local au intervenit în 
grabă la solicitarea cetăţenilor.

– Am notat. În zona Taberei 
cred că e nevoie de o intervenţie 
urgentă pentru curăţenie şi 
întreţinere. În vara trecută, am 
întâlnit acolo turişti nemulţumiţi.

– În vara asta nu vor mai 
fi. Am făcut un inventar cu 
probleme şi între priorităţi 
se află şi zona respectivă; 
vom reabilita şi moderniza 
Bulevardul Năvodari; în zona 

taberei, iată încă un proiect pe 
care îl pregătim cu mare atenţie, 
vom amenaja un parc cu multe 
spaţii verzi; tot aici va apărea un 
amfiteatru, punem lucrurile la 
punct în regim de urgenţă. Vara 
se apropie şi turiştii s-au obişnuit 
cu ospitalitatea staţiunii şi vrem 
să nu-i dezamăgim. Ne gândim 
la un calendar cu evenimente, 
îi aşteptăm pe colaboratori să 
vină cu propuneri şi idei, vrem 
să aibă turiştii la îndemână tot 
ce ţine de distracţie maximă.

– Înainte de a pune punct 
acestui dialog, vă invit să puneţi 
la dispoziţia cititorilor câteva 
informaţii despre Centrul de 
Sănătate Multifuncţională. Vă 
ascult!

– Mă bucur că pot să le 
dau o veste bună. E un proiect 
care le va lua năvodărenilor 
de pe suflet mai multe griji. 
Centrul este unul necesar 
şi util, atât localnicilor, cât şi 
celor din zonă. Să nu uităm, la 
Năvodari sunt două platforme 
industriale, vara populaţia 
oraşului, putem spune şi aşa, 
se dublează. Consiliul Judeţean 
Constanţa a privit cu atenţia 
cuvenită solicitarea noastră şi 
a transferat în administrarea 
Primăriei Năvodari o clădire 
pe care o vom reabilita şi 
moderniza, urmând ca în aceste 
spaţii să funcţioneze Centrul 
de Sănătate Multifuncţională, 
un centru cu cinci cabinete; tot 
aici va funcţiona şi un centru 
de permanenţă, unde medicii 
de familie din oraş şi din zonă 
vor face gărzi, centrul va fi 
parte integrată a Spitalului 
Judeţean Constanţa şi va 
beneficia, cum spuneam, şi de 
sprijinul specialiştilor de acolo; 
tot la Năvodari va funcţiona şi 
o staţie de AMBULANŢĂ, care 
va avea încă două salvări pe 
lângă cele trei pe care le avem. 
E un proiect pe care Primăria, 
Consiliul Local şi primarul l-au 
pregătit cu multă osteneală şi 
grijă pe care locuitorii oraşului, 
sunt convinsă, le vor aprecia, ei 
fiind primii beneficiari.

La Năvodari, şi cu asta închei, 
Primăria şi Consiliul Local 
sunt receptive la propunerile 
cetăţenilor şi asta se vede în 
fiecare proiect care promovează 
spiritul gospodăresc şi sprijină 
dezvoltarea oraşului.

A consemnat  
Iulian Talianu
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA) informează 
că până la 31 martie a.c., deţinătorii 
de teren agricol şi neagricol pot 
accesa Schema de ajutor de stat 
„Sprijin pentru prima împădurire şi 
crearea de suprafeţe împădurite”, 
în cadrul Măsurii 8 „Investiţii în 
dezvoltarea zonelor împădurite şi 
îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, 
SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi 
crearea de suprafeţe împădurite” din 
Programul Național de Dezvoltare 
Rurală – PNDR 2014-2020.

Această schemă de ajutor de stat 
este implementată de APIA. 

Sprijinul financiar pentru prima 
împădurire și crearea de suprafețe 
împădurite se acordă deţinătorilor 
publici și privati de terenuri 
agricole şi neagricole și vizează 
plantațiile forestiere realizate prin:

a) trupuri de pădure pe terenurile 
agricole şi neagricole;

b) perdele forestiere de protecţie 
pe terenurile agricole şi neagricole.
•	 În categoria deţinătorilor publici 

de teren agricol și neagricol sunt 
incluse unităţile administrativ-
teritoriale de nivel LAU 2 (comune, 
oraşe, municipii) şi alte persoane 
juridice de drept public, precum şi 
formele asociative ale acestora.

•	 În categoria deţinătorilor privaţi de 
teren agricol şi neagricol sunt incluse 
persoanele fizice, persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile 
individuale, întreprinderile familiale, 
societăţile comerciale, asociaţiile 
şi fundaţiile, alte persoane juridice 
de drept privat, precum şi formele 
asociative ale acestora.

Suprafața terenului propus pentru 
împădurire, în cazul realizării de 
trupuri de pădure trebuie să fie de cel 
puţin 1 ha, iar suprafaţa compactă 
minimă împădurită să fie de cel puţin 
0,5 ha; în cazul realizării de perdele 
forestiere de protecţie suprafața 
terenului propus pentru împădurire 
trebuie să fie de cel puţin 0,5 ha, 
iar suprafaţa compactă minimă 
împădurită să fie de cel puţin 0,1 ha.

Sprijinul financiar se acordă ca 
valoare fixă, reprezentată de costurile 
standard pentru împădurirea de 
terenuri agricole şi neagricole, după 
cum urmează:

a) costuri pentru înfiinţarea 
plantaţiilor forestiere şi costuri cu 
elaborarea proiectului tehnic de 
împădurire, acordate sub formă de 
primă, denumită Prima 1.

b) costuri de întreţinere a plantaţiei 
forestiere, costuri de îngrijire a 
plantaţiei forestiere, precum şi costuri 
pentru compensarea pierderilor de 
venit agricol ca urmare a împăduririi 
acordate sub formă de primă anuală, 
pentru o perioada de 12 ani, denumită 
Prima 2.

Numai beneficiarii, deţinători 
de terenuri agricole, încadraţi 
în categoria fermierilor activi la 

momentul depunerii aplicaţiei, pot 
beneficia de compensaţii pentru 
acoperirea pierderilor de venit agricol 
ca urmare a împăduririi terenurilor, 
componentă a Primei 2.

Beneficiarii care deţin terenuri 
agricole şi/sau neagricole proprietate 
a statului şi terenuri agricole şi/sau 
neagricole proprietate a unităţilor 
administrativ-teritoriale (UAT) sau 
asociaţiilor acestora beneficiază 
numai de sprijinul acordat în baza 
Primei 1.

Terenul agricol eligibil destinat 
împăduririi trebuie să fi fost declarat 
la APIA în urmă cu cel puţin 2 ani, 
respectiv să acopere minimum două 
campanii integrale de primire a 
cererilor unice de plată pe suprafață 
(C2014 și C2015), iar pentru acest 
teren trebuie să fi fost respectate în 
această perioadă standardele de 
ecocondiţionalitate relevante.

Terenul neagricol reprezintă o 
suprafaţă de teren inclusă în blocurile 
fizice identificate în LPIS care nu este 
utilizată în scop agricol sau care are 
utilizare agricolă şi este încadrată 
în categoriile de folosinţă teren 
arabil, pajişti permanente şi culturi 
permanente, fiind identificată în LPIS, 
dar pentru care nu a fost asigurat 
un nivel minim de întreţinere prin 
respectarea standardelor de ecocon-
diţionalitate relevante pe parcursul 
ultimilor 2 ani, respectiv să acopere 
minimum 2 campanii integrale de 
primire a cererilor unice de plată pe 
suprafață (C2014 și C2016).

Valoarea maximă a sprijinului 
public pentru un proiect acordat în 
baza schemei, care înglobează toate 
costurile standard aferente Primei 1, 
respectiv Primei 1 şi Primei 2, după 
caz, plătite pe durata de aplicare a 
contractului de finanţare, este de 
7.000.000 euro.

Alocarea financiară pentru sesiu-
nea 01/2016 este de 50.000.000 euro.

Condiţii specifice schemei:
•	Lucrările de împădurire până 

la atingerea stării de masiv se 
execută în baza unui proiect 
tehnic de împăduriri care respectă 
Normele tehnice silvice nr. 1, în 
cazul realizării de trupuri de pădure, 
sau Normele tehnice silvice nr. 
2, în cazul realizării de perdele 
forestiere de protecţie, elaborat 
de persoane fizice sau persoane 
juridice de specialitate atestate de 
autoritatea naţională în domeniul 
silviculturii pentru proiectarea 
şi/sau executarea lucrărilor de 
îmbunătăţiri funciare din domeniul 
silvic.

•	Formulele şi schemele de 
împădurire vor lua în considerare 
numai speciile forestiere din listele 
speciilor forestiere de arbori şi 
arbuşti utilizate în lucrările de 
împăduriri prezentate în anexa nr. 2 
din Ordinul MADR nr.857/2016.

•	Materialul forestier utilizat la 

lucrările de împădurire trebuie 
să respecte prevederile Legii nr. 
107/2011 privind comercializarea 
materialelor forestiere de 
reproducere, cu modificările şi 
completările ulterioare.

•	Lucrările de înfiinţare a plantaţiilor 
forestiere se vor realiza în 
maximum 2 ani de la data semnării 
contractului de finanţare.

•	Lucrările de îngrijire ale arboretelor 
efectuate după închiderea stării de 
masiv se vor realiza avându-se în 
vedere ca indicele de închidere a 
coronamentului să nu scadă sub 
valoarea de 0,7. Prima lucrare de 
îngrijire a arboretelor se va realiza 
în anul 7 sau 8, iar a doua lucrare 
de îngrijire a arboretelor se va 
realiza în anul 10 sau 11, conform 
proiectului tehnic de împădurire.

•	Plantaţia forestieră realizată în 
baza schemei va fi menţinută 
pe suprafaţa care face obiectul 
proiectului cel puţin pe perioada 
de implementare a contractului 
de finanţare, respectând condiţiile 
referitoare la realizarea lucrărilor de 
împădurire, întreţinere a plantaţiilor 
şi îngrijire a arboretelor prevăzute 
în prezenta schemă. Se va avea 
în vedere ca pe toată perioada 
cuprinsă între data finalizării ultimei 
lucrări de întreţinere a plantaţiei 
şi data finalizării contractului de 
finanţare indicele de închidere a 
coronamentului să nu scadă sub 
valoarea de 0,7.

Beneficiarii schemei care sunt 
eligibili pentru orice componentă 
a Primei 2 trebuie să respecte 
normele privind ecocondiţionalitatea, 
prevăzute de titlul VI din Regulamentul 
(UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 privind finanţarea, 
gestionarea şi monitorizarea politicii 
agricole comune şi de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, 
(CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, 
(CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 
şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, 
stabilite prin legislaţia naţională, pe 
toate terenurile agricole aparţinând 
exploataţiei agricole şi pe toată 
perioada contractului de finanţare.

Beneficiarii schemei nu trebuie să 
fie beneficiarii altor forme de sprijin din 
Fondurile ESI sau alte fonduri publice 
pentru aceeaşi suprafaţă de teren pe 
perioada de acordare a sprijinului în 
baza schemei, cu excepţia, după caz, 
a plăţilor directe (Pilonul I al Politicii 
Agricole Comune) sau a plăţilor 
compensatorii acordate pe suprafaţă 
prin măsurile de dezvoltare rurală.

În cazul în care beneficiarul 
demarează lucrările de înfiinţare a 
plantaţiilor în baza schemei începând 
cu data de 1 octombrie, acesta 
poate să beneficieze pentru anul 
respectiv de plăţile directe acordate 
pe suprafaţă în baza Regulamentului 
(UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor 
norme privind plăţile directe acordate 
fermierilor prin scheme de sprijin 
în cadrul politicii agricole comune 
şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 
Consiliului.

În cazul în care beneficiarul 
demarează lucrările de înfiinţare a 
plantaţiilor în baza schemei înainte de 
data de 1 octombrie, acesta nu mai 
poate beneficia de plăţi acordate pe 
suprafaţă în cadrul altor scheme în 
acel an de depunere a cererilor unice 
de plată pe suprafaţă pe parcelele 
respective.

Până la vârsta exploatabilităţii 
precizată în proiectul tehnic de 
împădurire, suprafaţa care face 
obiectul proiectului tehnic de 
împădurire nu va mai putea beneficia 
de nicio plată acordată pe suprafaţă 
agricolă prin intermediul Sistemului 
integrat de administrare şi control 
(IACS).

Solicitantul sprijinului financiar 
trebuie să îndeplinească condițiile 
prevăzute în schema de ajutor de stat 
și detaliate în Ghidului Solicitantului. 
Procedura de primire, evaluare, 
selecţie și contractare a cererilor 
de sprijin, aprobată prin Ordinul Mi-
nistrului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale nr. 962/2016, este afişată pe 
site-urile www.apia.org.ro, www.madr.
ro şi este disponibilă, la cerere, la 
sediile APIA. Ghidul Solicitantului 
pentru schema de ajutor de stat a 
fost aprobat prin Ordinul Ministrului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 
876/2016 şi este publicat pe site-ul 
APIA, secțiunea „Măsuri de sprijin și 
IACS”, subsecțiunea „Măsuri delegate 
din PNDR”, împreună cu legislaţia 
specifică şi toate materialele 
necesare.

În sprijinul potenţialilor beneficiari, 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură a dezvoltat o aplicaţie 
pentru depunerea online a cererii 
de sprijin pentru SubMăsura 8.1 
„Împăduriri şi crearea de suprafeţe 
împădurite” din Programul Național 
de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014 - 
2020. Aplicaţia electronică poate fi 
accesată din butonul dedicat situat 
pe pagina de început a site-ului 
APIA şi este însoţită de instrucţiuni 
de utilizare.

Selecția Cererilor de 
sprijin în cadrul sesiunii se 
efectuează conform prevederilor 
Regulamentului de organizare 
și funcționare al procesului 
de selecție și al procesului de 
verificare a contestațiilor aprobat 
prin ordinul Ministrului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale nr. 362/2016 şi 
este publicat pe site-ul APIA.

Anunțarea rezultatelor selecției 
se va face prin notificarea bene-
ficiarilor de către Centrele Județene 
APIA ca urmare a publicării pe  
site-ul APIA a Raportului de 
selecție aprobat de către directorul 
general al DGDR – AM PnDR.

SPRIjIN PENTRu PRIMA îMPĂduRIRE 
● Credem că vă interesează

file:///D:/CARTI%2c%20REVISTE/IULIAN%20TALIANU/CRONICA/CRONICA%202017/MARTIE/MATERIALE/javascript:OpenDocumentView(156936, 2826863);
file:///D:/CARTI%2c%20REVISTE/IULIAN%20TALIANU/CRONICA/CRONICA%202017/MARTIE/MATERIALE/javascript:OpenDocumentView(156936, 2826863);
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_mic.pdf
file:///D:/CARTI%2c%20REVISTE/IULIAN%20TALIANU/CRONICA/CRONICA%202017/MARTIE/MATERIALE/www.madr.r
file:///D:/CARTI%2c%20REVISTE/IULIAN%20TALIANU/CRONICA/CRONICA%202017/MARTIE/MATERIALE/www.madr.r
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_de_utilizare_-_depunere_online.pdf
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_de_utilizare_-_depunere_online.pdf
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Încă de la mijlocul lunii 
februarie, Direcţia Judeţeană 
pentru Agricultură Constanţa a 
organizat întâlniri cu producătorii 
de legume în spaţii protejate. 
Una dintre întâlniri, unde au 
participat legumicultori din zonă, 
a fost găzduită de ferma lui 
Mihai Petre, un gospodar din 
comuna Topraisar, un cultivator 
care îngrijeşte, de câţiva ani, o 
suprafaţă de 2.500 mp de solarii. 
Dezbaterea de la Topraisar a 
fost organizată, cum spuneam, 
de o echipă de specialişti de la 
direcţia agricolă, între cei 
care au discutat despre 
aplicarea programului de 
susţinere a cultivatorilor 
de roşii în spaţii protejate 
aflându-se şi ing. Ionuţ 
Albu, directorul instituţiei 
amintite.

Întâlnirea legumicul-
torilor din zonă a fost, 
după cum spunea 
Mihaela Şonel, directorul 
executiv adjunct al 
direcţiei agricole, 
un util schimb de 
experienţă, dar şi un 
punct de plecare privind 
implementarea noului program 
de sprijin pentru producătorii de 
legume, program care prevede 
un ajutor de minimum 3.000 de 
euro pe an pentru o suprafaţă 
de 1.000 mp în spaţii protejate 
(sere şi solarii). Cu acest prilej, 
participanţii au completat cererile 
de înscriere în acest program. 
Gazda acestei întâlniri, Mihai 
Petre, legumicultor cunoscut în 
Dobrogea, a prezentat invitaţilor, 
pe scurt, o reţetă de succes şi 
a pus la dispoziţia fermierilor 

informaţii şi detalii despre 
avantajele formelor asociative, 
primul argument fiind proiectul 
privind înfiinţarea Cooperativei 
Agricola Topraisar Dobrogea, 
cooperativă cu profil legumicol 
unde patru fermieri s-au unit să 
identifice împreună noi soluţii 
pentru a beneficia de avantajele 
care însoţesc perseverenţa şi 
stăruinţa gospodarilor.

În fine, participanţii la 
dezbateri au identificat şi 
câteva obstacole care îi fac să 

LEGUMICULTORII CONSTĂNţENI AU 
DESCOPERIT AVANTAJELE ASOCIERII 

îN COOPERATIVE AGRICOLE
● 3.000 de euro pe an pentru cultivatorii de tomate
● de ce îi evită firmele de asigurări pe producătorii de legume 

în spaţii protejate?
● când se vor amenaja depozite de colectare a legumelor?
● se vor amenaja (curând) în pieţe spaţii rezervate pentru 

producătorii individuali?

bată pasul pe loc şi să aibă 
necazuri când vine vorba de 
accesul la credite; mai mult, 
firmele de asigurări îi evită pe 
cultivatorii de legume în spaţii 
protejate; alte obstacole care 
nu pot fi trecute sub tăcere: nu 
există depozite de colectare 
a legumelor, iar în pieţe n-au 
fost amenajate spaţii rezervate 
producătorilor individuali unde 
să fie vândute produse la preţ 
de producător.

Adrian Crăciun

Acum câteva zile s-a 
desfășurat la sediul Agenției 
de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură (APIA) vizita de 
documentare a unei delegații din 
Georgia, condusă de Ministrul 
Adjunct al Agriculturii, domnul 
Giorgi Chkheidze. 

Din delegație au mai făcut 
parte Mamuka Kvaratskhelia, 
director adjunct, Agenția pentru 
Managementul Proiectelor 
Agricole, Tyler Green, coordonator 
proiect PAFAI, Revaz Chubinidze, 
Director Agro-Business/MSME 
Banking, Banca Georgiei, precum 
și reprezentanți ai unor instituții 
de leasing/microfinanțare și ai 
unor întreprinderi agricole.  

Evenimentul a avut loc în 
contextul vizitei de documentare a 
delegației georgiene în România, 
desfășurată în cadrul proiectului 
privind Promovarea Accesului 
la Finanțare și Asigurări în 
Agricultură (PAFAI), implementat 
de organizația Business and 
Finance Consulting și finanțat 
de reprezentanța din Georgia 
a Agenției Elvețiene pentru 
Cooperare și Dezvoltare. 

Având în vedere interesul 
manifestat de către delegația 
georgiană în cunoașterea ex-
perienței și a bunelor practici 
instituite la nivel național privind 
implementarea mecanismelor eu-
ropene și naționale de susținere 
a fermierilor, principalele aspecte 
discutate au fost legate de 
structura organizatorică a APIA, 
operațiunile derulate la nivelul 
instituției, respectiv schemele 
de plăţi și măsurile de sprijin 
gestionate, precum și sistemul 
informatic utilizat de Agenție. 

Un alt subiect de interes a 
fost reprezentat de colaborarea 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură  cu mediul 
bancar din România în 
sprijinul fermierilor și de 
experiența românească privind 
implementarea unor mecanisme 
care să faciliteze accesul 
fermierilor la soluții viabile şi 
avantajoase de finanțare.

oaSPeţi Din 
georgia
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La simpozionul cu tema: 
„Turismul pe litoralul românesc 
în 2017”, organizat de Camera 
de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi 
Agricultură, găzduit de Pavilionul 
Expoziţional Constanţa, au 
participat Mircea-Titus Dobre 
– ministrul turismului, Decebal 
Făgădău – primarul municipiului 
Constanța, prefectul Constanței 
Adrian Nicolaescu, Mihai 
Daraban – preşedintele Camerei 
de Comerţ şi Industrie a României 
şi Dănuţ Jugănaru – directorul 
general al CCINA Constanţa. Pe 
lângă cei amintiţi au fost prezenţi 
reprezentanţi ai autorităţilor 
locale, agenţi economici şi 
investitori care au fost interesați 
de soarta și dezvoltarea turismului 
în Zona Metropolitană Constanța.

Una dintre temele discutate 
în cadrul întâlnirii a constituit-o 
starea și situația plajelor, în primul 
rând sub aspectul exploatării 
turistice. Chiar dacă ministerul 
de resort și autoritățile locale își 
propun diversificarea atracțiilor 
turistice în zonă, plajele rămân 
totuși principalul obiectiv vizat 
de turiști, de aceea starea și 
managementul acestora trebuie 
să reprezinte o prioritate pentru 
toți factorii implicați.

Deși a fost invitat la acest 
simpozion, directorul ABADL 
(Administraţia Bazinală de Apă 
Dobrogea Litoral), instituţie 
ale cărei decizii pripite privind 
administrarea plajelor au 
adus de multe ori prejudicii 
operatorilor din turism, acesta nu 
a onorat invitația, nici măcar prin 
intermediul unui alt reprezentant 
al instituției. Această atitudine, 
precum și maniera curentă 
de lucru a ABADL în ceea ce 
privește corelarea cu interesele 
turismului și operatorilor din acest 
domeniu, a fost condamnată de 
toți cei prezenți la întâlnire. În 
acest sens, ministrul turismului 
a declarat că „ar fi fost bine ca 
la aceste discuţii să fie şi cei 
de la ABADL, dar văd că nu au 

● Turismul pe litoral în vara lui 2017

AICI GĂSIŢI RĂSPUNSURI LA 
ÎNTREBĂRILE DUMNEAVOASTRĂ

● Decebal Făgădău: Primăria Constanţa e un partener
● Turismul are nevoie de o strategie competitivă

catadicsit să vină. Să le fie ruşine, 
pentru că au mari probleme 
acolo”. Acesta a promis totodată 
că se va implica și va discuta cu 
reprezentanţii Ministerului Apelor 
şi Pădurilor pentru a găsi o soluţie 
în privinţa plajelor, pentru ca 
turiştii să beneficieze de servicii 
complete şi de calitate.

Tot despre plaje a vorbit şi 
Nicolae Bucovală, preşedintele 
FPTR (Federaţia Patronatelor 
din Turismul Românesc), care 
s-a arătat mirat: „Nu înţeleg de 
ce trebuie să plătim la ABADL 
sume exagerate. Noi nu închiriem 
şezlonguri de ani de zile, agenţii 
economici licitează un bun 
naţional de care turiştii ar trebui 
să beneficieze în mod gratuit”.

Discuţiile au fost, cum spu- 
neam, aprinse şi la obiect, 
s-au făcut propuneri pentru 
promovarea tuturor evenimentelor 
de pe litoral, chiar și a acelora 
care se desfășoară în afara 
sezonului estival.

îngrijirii corespunzătoare, dar 
și a extinderii spațiilor verzi, 
îmbunătățirea infrastructurii 
publice, precum și renovarea 
clădirilor lăsate în paragină și, din 
păcate, sunt multe exemple în 
acest sens, mai ales în stațiunile 
din sudul litoralului.

Participanţii la simpozion 
au insistat şi asupra pregătirii 
personalului din turism, s-a mai 
vorbit de asemenea despre 
legislaţie, despre vouchere de 
vacanţă şi despre alte facilităţi, 
despre taxe şi impozite, dar şi 
despre o strategie competitivă 
care să consolideze ceea ce 
s-a făcut bine (până acum) în 
zona promovării turismului peste 
hotare. Când a venit vorba de 
formarea profesională, ministrul 
turismului a promis că va sprijini 
înfiinţarea unui centru regional 
(ori naţional) la Constanţa. 
„Ne gândim, spunea ministrul 
Dobre, să facem o reconversie a 
Colegiului Pontica din Constanţa.”
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în care propunerile venite de 
la nivel local să fie ascultate și 
integrate: „Mă bucur că există 
unire şi o strategie în turism. 
Constanţa are nevoie de o 
strategie de dezvoltare. Am făcut 
deja câţiva paşi, câţiva paşi 
mari. Vom face o analiză până la 
sfârşitul lunii martie. Din păcate, 
ne lipsesc cifrele exacte: Câţi 
turişti? Ce spaţii de cazare există? 
Strategia va avea trei capitole. 
Cred că vom reuşi doar prin 
dialog, trebuie să ne uităm bine la 
ceea ce ne uneşte. Fiecare poate 
contribui cu ceva, să ne gândim 
cum să mărim durata sejururilor. 
Ministrul turismului, care e la 
început, trebuie sprijinit, trebuie 
să-i punem la dispoziţie informaţii 
corecte. În Primăria Constanţa va 
găsi un partener. Avem nevoie 
de o strategie competitivă să ne 
aşezăm la masă, iar Camera de 
Comerţ să îşi păstreze obiceiul 
şi să mai organizeze asemenea 
întâlniri unde să avem în atenţie şi 
mediul de formare profesională”.

Așa cum v-am obișnuit, 
vom reveni în paginile acestei 
publicații cu informații și noutăți 
în ceea ce privește situația din 
turism, mai ales în ceea ce 
privește pregătirea sezonului 
2017. Sperăm totodată că factorii 
responsabili vor fi receptivi, vor 
asculta propunerile și vor lua 
cele mai bune decizii în ceea ce 
privește dezvoltarea turismului, 
un domeniu extrem de important 
pentru Zona Metropolitană 
Constanța și locuitorii săi.

Iulian Talianu

 Printre subiectele dezbătute 
s-a regăsit și aspectul edilitar la 
nivelul stațiunilor. În acest sens, cei 
prezenți au subliniat importanța 

Primarul municipiului 
Constanţa, Decebal Făgădău, 
spune că e nevoie de o nouă 
strategie în domeniul turismului, 


