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● În premieră

Portul Constanţa a fost Promovat  
în Parlamentul euroPean

Nicolae Dan Tivilichi, director 
general al Administraţiei Porturilor 
Maritime Constanţa, iniţiatorul unor 
proiecte care au înviorat activităţile 
economice şi au atras noi fonduri 
pentru investiţii, un specialist cu o 
vastă experienţă, a organizat – în 
premieră – ziua Portului Constanţa 
în Parlamentul European, un 
eveniment care s-a bucurat de 
atenţia cuvenită. Evenimentul a fost 
şi un bun prilej pentru promovarea 

portului constănţean, unul dintre 
cele mai mari din Europa. Totodată, 
Nicolae Dan Tivilichi a adus în 
atenţia politicienilor şi a oamenilor 
de afaceri avantajele transportului 
pe Dunăre, propunând soluţii 
care să urgenteze procesul de 
dragare a şenalului navigabil. 
„Fluviul, a precizat directorul 
general, are nevoie de lucrări 

de întreţinere. Dunărea este cea 
mai bună autostradă. Acest mesaj 
l-am transmis participanţilor 
la dezbaterile din Parlamentul 
European, acolo unde am organizat 
o conferinţă şi am deschis o 
expoziţie de fotografii care a avut 
darul de a dezvălui potenţialul uriaş 
al Portului Constanţa”.

Ani MERLĂ
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experți 
ai Băncii 

mondiale și 
ai Guvernului 

Japoniei au 
desfășurat o 

vizită de lucru 
la Constanța

Universitatea Maritimă 
din Constanţa a organizat de 
curând,  la Sediul Lac Mamaia, 
din Constanța, Festivitatea 
de absolvire pentru studenţii 
promoţiei 2014-2018, unde 
au fost invitaţi să participe 
absolvenţi, cadre didactice, 
părinţi şi reprezentanţi ai 
unor instituţii ce desfăşoară 
activitatea în domeniul maritim.

Anul acesta au finalizat 
studiile:
• 328  de studenți români 

la programe de 
studii universitare 
de licență cu 
predare în limba 
română;

• 125  de studenți 
nigerieni la 
programe de 
studii universitare 
de licență cu 

Festivitatea de Absolvire la  
UNIVERSITATEA MARITIMĂ CONSTANŢA

predare în limba engleză.
Șefii de promoție sunt 

următorii:
•    Nistoroiu C. Sabrina Nicoleta la 

programul de studii universitare 
de licență cu predare în limba 
română, obținând media 
generală a anilor de studiu 9.48:

• Python Ndekou Thalefack 
Brice la programul de studii 
universitare de licență cu 
predare în limba engleză, 
obținând media generală a 
anilor de studiu 9.93.

La Festivitatea de absolvire 
a participat doamna Ambasador 
al Republicii Federale Nigeria la 
București, Jane Ada Ndem.

Universitatea Maritimă 
din Constanța a organizat în 
acest an examenul de licență 
invitând în comisiile de susținere 
reprezentanți ai instituțiilor 
beneficiare.

Prin participarea acestor 
reprezentanți în comisiile de 
susținere a examenelor de 
licență, s-a reușit validarea 

rezultatelor obținute 
de către absolvenți 
și s-a marcat o zi a 
porților academice 
deschise pentru 
întreaga structură de 
instituții beneficiare.

Rector,
Prof. univ. dr. ing.

Cornel Panait

● Turiştii pot 
face o vizită 
la Herghelia 
Mangalia

Pentru  
o PlimBare 
Cu trăsura
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–  În urma unui interviu cu primarul 
municipiului Constanţa, Decebal 
Făgădău, care a făcut propuneri 
lăudabile pentru a schimba 
starea pieţelor, am înţeles că 
sunt în pregătire câteva proiecte 
care vor îmbunătăţi şi moderniza 
pieţele din cartiere şi bazarele 
din oraş. Care dintre pieţe este 
în capul listei?

– Piaţa Griviţei. Proiectul e 
pregătit, am făcut studiul de 
fezabilitate şi acum pot să afirm 
că suntem într-o nouă etapă. 
Avem în atenţie modernizarea 
acestei pieţe. Ea va avea, să 
zic aşa, o nouă reconfigurare, 
va fi o piaţă modernă cu spaţii 
corespunzătoare, cu amenajări 
care o vor face mai atractivă. 
E un concept nou, producători 
agricoli să avem, pentru că, în 
ultimii ani, legumicultorii, ca 
să vă dau un exemplu, au ales 
drumul către supermarket, ceea 
ce nu e rău.

– Vă mulţumeşte, domnule 
director, gradul de ocupare 
din pieţe?

– La ora când avem acest dialog 
putem vorbi de un grad de 
ocupare de mai bine de 53 la 
sută.

– Să înţelegem că producătorii 
agricoli ajung mai greu să 
vândă la tarabă?

– Legea 145 mă obligă să asigur 
40 la sută din fiecare piaţă 
pentru cei care deţin atestate 
de producători. Noi ne dorim 
să-i atragem spre piaţă pe toţi 
producătorii, din primăvară şi 
până în toamnă piaţa să fie a 
lor. Pe timp de iarnă, în schimb, 
pot să pun tarabele la dispoziţia 

■ Starea pieţelor din municipiul Constanţa

GRIVIŢA VA FI PRIMA PIAŢĂ 
MOdERNIzATĂ

● interlocutor: Ion Ciobanu, directorul Direcţiei 
Pieţe-Târguri şi Oboare

comercianţilor. Avem, trebuie să 
reţineţi asta, o bună colaborare 
cu primăriile din judeţ şi cu 
Direcţia Agricolă a Judeţului 
Constanţa, când vine vorba de 
eliberarea atestatelor pentru 
producători.

– Să înţelegem că nu aveţ i 
probleme?

– Avem şi probleme. Le-am 
identificat şi căutăm să le 
înlăturăm. Nu avem de fiecare 
dată fonduri pentru modernizarea 
în regim de urgenţă a celor opt 
pieţe din municipiul Constanţa. 
Căutăm soluţii şi atunci când le 
avem la îndemână intervenim: 
acum suntem pregătiţi să 
cumpărăm opt tarabe unde se vor 
comercializa flori; la două dintre 
pieţe vom repara acoperişul, e 
vorba de pieţele Griviţa şi Tomis 
Nord. Privim şi către pieţele din 

cartiere, dar nu avem resurse să 
le modernizăm peste noapte.

– Câte tarabe sunt în pieţele 
constănţene?

– 487. La începutul verii am făcut 
ordine în pieţe şi am pus la 
punct spaţiile comerciale. Vara, 
se ştie, Constanţa este vizitată 
de turişti şi n-am acceptat ca 
pieţele să fie neprimitoare. 
Intenţionăm să avem un dialog 
cu primarii localităţilor din 
jurul municipiului Constanţa 
şi să le punem la dispoziţie 
cât mai multe informaţii 
despre avantajele pe care le au 
asociaţiile producătorilor de 
legume care solicită tarabe şi 
spaţii pentru comercializarea 
produselor. În felul acesta îi 
vom apropia pe adevăraţii 
producători.

Iulian TALIANU

● Credem că 
vă interesează

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA) 
informează că până la data 
de 1  august a.c., se depun la 
Centrele judeţene APIA/Centrul 
Municipiului București (ori la 
Centrul județean cel mai apropiat 
de sediul social, de vatra stupinei 
sau de locul de deplasare în 
pastoral al stupinei), cererile şi 
documentele doveditoare pentru 
Programul Naţional Apicol 
pentru anul 2018.

În conformitate cu Hotărârea 
nr. 307/2018 pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 443/2017 privind aprobarea 
Programului Național Apicol 
pentru perioada 2017-2019, 
valoarea sprijinului financiar 
alocat din bugetul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
este de 99.340 mii lei, din care 
suma de 49.670 mii lei reprezintă 
contribuția Uniunii Europene la 
programele apicole naționale, 
potrivit prevederilor Deciziei de 
punere în aplicare (UE) 2016/1.102 
a Comisiei din 5 iulie 2016 de 
aprobare a programelor naționale 
de îmbunătățire a producției și a 
comercializării produselor apicole, 
prezentate de statele membre în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1.308/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului, și 
distribuită astfel:
–  pentru anul 2017 – 32.542 mii 

lei;
–  pentru anul 2018 – 33.399 mii 

lei;
–  pentru anul 2019 – 33.399 mii 

lei.
Menționăm că plata sprijinului 

financiar se va efectua de către 
APIA după finalizarea tuturor 
controalelor aferente cererilor de 
plată depuse pentru Programul 
Național Apicol și după 
centralizarea sumelor eligibile 
pentru verificarea încadrării în 
plafonul alocat.   

Plățile aferente anului 2018 se 
efectuează la cursul de schimb de 
4,6585 lei/euro stabilit de Banca 
Centrală Europeană (BCE) la data 
de 29 decembrie 2017.

Pe site-ul APIA: www.
apia.org.ro, în cadrul secţiunii: 
Măsuri de piaţă – Apicultură – 
Anul 2018 (http://www.apia.org.
ro/ro/directia-masuri-de-piata/
apicultura/anul-2018), se regăsesc 
informații privind Programul 
Naţional Apicol pentru anul 2018.

Ioniţă IACOB

http://www.apia.org.ro
http://www.apia.org.ro
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/apicultura/anul-2018
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/apicultura/anul-2018
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/apicultura/anul-2018


În urma monitorizărilor efec-
tuate de ONG Mare Nostrum pe 
1.5% din suprafața totală a pla-
jelor românești, au fost identificate 
12.278 deșeuri, cu 6.000 elemente 
mai puțin decât în luna octombrie 
a anului trecut. Și de această dată, 
cel mai întâlnit tip de deșeu a fost  
mucul de țigară. La capitolul curățe-
nie, sectorul din Constanța a fost cel 
mai murdar, iar cel din Costinești cel 
mai curat. În perioada 2014-2018, 
ONG Mare Nostrum a identificat și 
eliminat peste 76.000 de deșeuri în 
monitorizările efectuate pe porțiuni-
le de plajă de pe litoralul românesc. 

ONG Mare Nostrum a monito- 
rizat 8 sectoare de plajă, suprafață 
care însumează 41.547 mp, adică 
1.50% din totalul suprafețelor de plajă 
de pe litoralul românesc. A fost înre- 
gistrată o cantitate de 12.278  deșe-
uri, cu 6.000 de elemente mai puțin 
decât cele înregistrate în sesiunea 
octombrie 2017. De asemenea, cel 
mai murdar sector de plajă a fost 
în Constanța, fiind urmat de cel din 
Năvodari și Saturn. Cele mai curate 
sectoare monitorizate în luna aprilie 
au fost Costinești și Corbu.

La nivel de Constanța, din cele 
4.047 elemente înregistrate, 3.710 
deșeuri fac parte din categoria ma-
terialelor polimerice artificiale, 
iar 3.403 elemente sunt mucuri de 
țigară. De altfel, mucurile de țigară  
au fost de 4 ori mai multe decât cele 
înregistrate în luna octombrie 2017. 
Restul elementelor identificate 
aparțin categoriilor cauciuc, haine/
textile, hârtie/carton, lemn prelucrat, 
metal, sticlă/ceramică. 

În perioada 2014-2018, ONG 
Mare Nostrum a identificat și elimi-
nat peste 76 000 de deșeuri.

Deșeurile marine reprezintă 
una din cele mai grave probleme ce 
afectează mediul marin, împreună 
cu schimbarea climatică și pierderea 
biodiversității. Conform Secreta- 
riatului Convenției privind Diversi-
tatea Biologică și Comitetului Con-
sultativ Științific, 817 de specii au 
fost afectate de deșeuri marine, în 
special plastic, din care mai mult de 
15% sunt specii incluse pe Listele 
Roșii IUCN.

Deșeurile medicale, seringile, 
sticla și alte obiecte ascuțite repre-
zintă un pericol pentru oameni, 
întrucât înotătorii, scafandrii se pot 
încurca sau răni în acestea. Deșeuri 
precum scutecele utilizate, absor-
bante/tampoane sau prezervativele 
degradează calitatea apei pentru 
scăldat și pot prezenta un risc pen-
tru sănătatea umană, dar și a faunei 
marine.

Bine de știut
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În vara asta, când marea e 
zbuciumată şi valurile sunt mai mari 
de doi metri, turiştii pot face o vizită 
la Herghelia Mangalia, un punct de 
atracţie de pe urma căruia rămâi cu 
amintiri de neuitat. Porţile hergheliei 
sunt deschise de la primele ore ale 
dimineţii. Constantin Ancuţa, care 

● Turiştii pot face o vizită la Herghelia Mangalia

ştie povestea captivantă 
a cailor de la Herghelia 
Mangalia, spune că 
turiştii pot lua (în fiecare 
zi) primele lecţii de 
călărie aici, iar până la 
ora 18,00 se pot plimba 
cu trăsura pe terenurile 
din incinta hergheliei. 
Antal Istvan, un om 

îndrăgostit de poveştile despre cai, a 
petrecut o viaţă pe lângă grajdurile 
hergheliei şi nu a uitat că (până să 
devină parlamentar) striga caii pe 
nume, ca pe oameni. Acum se gândeşte 
să conserve, îl cităm „pasiunea 
pentru cai” şi i-a făcut directorului 
de la Colegiul Tehnic Pontica din 

Constanţa, ing. Vasile Anghel, o 
propunere: să înfiinţeze la colegiul 
amintit o clasă pentru profesia de 
zootehnist, unde tinerii să capete 
abilităţi pentru a deveni instructori 
de călărie şi meşteri în potcovitul 
cailor: „E o meserie care se află la 
mare căutare atât la Herghelia din 
Mangalia, cât şi în ţările din Uniunea 
Europeană. Ungaria, spre exemplu, 
a făcut deja paşi hotărâţi pentru 
conservarea acestei tradiţii”. Am fost 
în Ungaria şi am văzut acolo cum 
se păstrează această tradiţie, spune 
directorul de la colegiul constănţean. 
Putem face şi noi aşa ceva.

Pagină realizată de 
Iulian TALIANU

O echipă de experți japonezi 
în urbanism și planificare urbană 
împreună cu reprezentanți ai Băncii 
Mondiale au organizat în data de 
12 iulie la Constanţa, un seminar cu 
tema „Calitate în Infrastructură”. La 
întâlnire au participat şi reprezentanţi 
ai autorităţilor locale, reprezentanţi ai 
Zonei Metropolitane Constanţa, dar 
şi operatori de servicii publice din 
municipiu.

În cadrul schimbului de bune 
practici, specialiştii niponi au 
împărtăşit din experienţa acumulată 
în dezvoltarea conceptului de „oraș 
compact“ a localităţii Toyama, au fost 
prezentate concepte de design urban 
aplicate în transformarea orașului 
Yokohama și, de asemenea, au fost 
dezbătute idei referitoare la o mai 
bună planificare spațială şi incluziune 
socială. 

„Ne bucurăm că Japonia, 
alături de multe alte state, a înţeles 
potenţialul pe care îl au Constanța și 
România. Se observă o apropiere din 
ce în ce mai mare între municipiul 
nostru şi acest popor minunat, deşi 
distanţa geografică este mare. Sunt 
forate mulţumit de parteneriatul 
dintre municipiul Constanţa şi Banca 
Mondială, iar astfel de întâlniri vor 
genera, în timp, efecte spectaculoase 
din punct de vedere al dezvoltării 
economice şi sociale’’ – a declarat 
primarul municipiului Constanţa, 
Decebal Făgădău. 

„Prezenţa experţilor japonezi 

Experți ai Băncii Mondiale și ai 
Guvernului Japoniei au desfășurat 

o vizită de lucru la Constanța

la Constanţa vine după ce, în luna 
octombrie a anului trecut, o delegaţie 
a Zonei Metropolitane Constanţa s-a 
deplasat în Japonia pentru a învăţa 
mai mult din experienţa de dezvoltare 
urbană a oraşelor nipone. Astăzi, cinci 
experţi japonezi din Yokohama, Tokyo 
şi Osaka au sosit aici, pentru a discuta 
în detaliu, modul în care aceste oraşe 
au rezolvat o serie de probleme cu care 
Constanţa se confruntă în momentul 
de faţă” – a declarat Marcel Ionescu-
Heroiu – specialist senior dezvoltare 
urbană din cadrul Băncii Mondiale.

„Sperăm că această întâlnire se 
va concretiza printr-un sprijin efectiv 
din partea partenerilor japonezi, prin 
accesarea unor programe de finanţare, 
în special în ceea ce priveşte elaborarea 
unor studii şi expertize tehnice, dar şi a 
unor proiecte în domeniul incluziunii 

sociale” – a declarat Viorica-Ani 
Merlă, directorul executiv al Direcţiei 
Programe şi Dezvoltare din cadrul 
Primăriei Municipiului Constanţa. 

După întâlnire, delegaţia japoneză 
a vizitat împreună cu autorităţile 
locale mai multe zone din oraş, iar 
experţii niponi au văzut la faţa locului 
proiectele deja realizate din fonduri 
europene şi de la bugetul local. Aceştia 
au văzut, în teren, problemele cu care 
oraşul Constanţa se confruntă, mai ales 
în ceea ce priveşte regenerarea urbană 
şi incluziunea socială. 

Întâlnirea face parte din Programul 
de Asistență Tehnică pentru Dezvoltare 
Urbană Sustenabilă dintre România 
și Japonia, desfășurat cu sprijinul 
Centrului de Dezvoltare a Schimbului 
de Bune Practici din Tokyo, centru 
înființat de Banca Mondială.
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Cu ocazia celei de-a 12-a ediţii 
Aeromania, desfăşurată în premieră 
pe parcursul a 3 zile, Regional Air 
Services Aeroport Tuzla a emis o 
serie limitată de bilete la preţ redus 
pentru zborurile de agrement.

Zborurile se pot programa, în 
limita locurilor disponibile, pentru 
orice zi stabilită de comun acord cu 
organizatorii, până la 15 septembrie 
2018. Fotografiile sau filmările 
deasupra mării şi plajelor vor fi cu 
siguranţă amintiri memorabile în 
portofoliul personal sau pe reţelele 
de socializare.

Prin achiziţionarea biletului, 
cumpărătorul acceptă termenii  
şi condiţiile de călătorie ale  
operatorului aerian. Pentru 
rezervarea zborului se va folosi 
adresa zbordeplacere@regional-
air.ro.Rezervarea se va face cu cel 
puţin 48 de ore în avans. Pentru 
cererile de rezervare în aceeaşi  
 zi, Regional Air Services îşi 

zbor de agrement pentru turişti
rezervă dreptul de a reprograma 
sau a refuza prestarea serviciului 
fără rambursarea sumei încasate.

Accesul minorilor la zbor 
este permis doar cu acordul 
scris al  reprezentanţilor legali 
(părinţilor)/tutorelui Achiziţionarea 
biletului presupune acceptul 
condiţiilor  aferente zborului cu 
minori, Copiii sub 12 ani sunt 
acceptaţi doar însoţiţi de părinţi sau 
o persoană desemnată prin declaraţie 
notarială. 

PERSOANELE CU 
dIzABILITĂŢI au acces la zbor 
doar în baza adeverinţei medicale 
care certifică faptul că persoana 
este aptă pentru zbor. Accesul 
este permis în limitele impuse 
de siguranţa aeronautică şi de 
configuraţia aeronavei, după cum 
a precizat Cristina Mitchievici, 
reprezentantul aeroportului  din 
comuna Tuzla.

Irina OANCEA

– Direcţia Agricolă are specialişti 
cu o bună experienţă. Şi această 
experienţă ar putea fi un punct de 
sprijin pentru tinerii fermieri care 
îşi propun să dezvolte o afacere în 
agricultură. Cum sunt ajutaţi fermierii 
să implementeze strategiile şi politicile 
pentru o agricultură performantă?

– Le acordăm asistenţă tehnică 
de specialitate pentru accesarea 
fondurilor europene, îi invităm pe 
fermieri  la dezbateri şi la acţiuni de 
informare privind măsurile legislative 
din sectorul agricol. Mai mult, îi 
încurajăm pe fermieri să se asocieze şi 
să descopere că asocierea este cea mai 
bună afacere. Avem întâlniri de lucru 
cu ei. Am organizat opt instruiri care au 
vizat politicile agricole şi dezvoltarea 
rurală; am intensificat acţiunile de 
promovare şi informare a fermierilor 
privind măsurile de finanţare prin 
PNDR, punând în centrul atenţiei 
organizarea cursurilor autorizate de 
calificare, de iniţiere şi de instruire 

Asocierea este cea mai bună afacere
● interlocutor: Iulia Antonia Bruchental, director executiv al Direcţiei 

Agricole a Judeţului Constanţa
a tinerilor care au identificat noi 
oportunităţi pentru a închega o afacere 
în agricultură. Politica Agricolă 
Comună vine, mai nou, cu oportunităţi 
care trebuiesc cunoscute de tinerii din 
mediul rural.

– Câte cursuri autorizate au fost 
iniţiate în primul semestru din acest 
an?

– Sunt în derulare nouă cursuri, 
unele sunt de iniţiere într-o meserie, 
altele de calificare. Tinerii care au 
absolvit aceste cursuri îşi fac azi 
alte planuri, se gândesc la proiecte: 
56 de absolvenţi, ca să vă dau încă 
un exemplu, au căpătat încredere că 
îşi pot dezvolta cu mult mai multă 
uşurinţă o mică afacere, ei având o 
calificare la îndemână acum. Tinerii 
fermieri, e o părere personală, pot 
fi ademeniţi către mediul rural cu 
facilităţi fiscale. Considerăm ca 
băncile ar trebui să acorde o mai mare 
atenţie în ceea ce priveşte creditarea 
micilor fermieri, prin acordarea la 

timp a sumelor contractate precum 
şi la dobânzile aferente agricultorilor 
din UE. În perioada care urmează vor 
apărea noi forme de sprijin pentru 
cooperative şi e bine ca tinerii să ştie 
că vor beneficia de finanţări pentru 
dezvoltarea exploataţiilor agricole. 
Asocierea, cum spuneam, va fi cea 
mai bună afacere, fermierii pot face 
investiţii pentru dotarea cu utilaje 
performante şi pentru îmbunătăţirea 
capacităţilor de stocare a produselor.

– Să înţelegem, doamnă director, 
că formarea profesională, promovarea 
şi elaborarea proiectelor sunt 
priorităţi pentru specialiştii direcţiei 
agricole?

– Să reţineţi că îi invităm pe 
fermieri la demonstraţii de bune 
practici; privim cu atenţie dezbaterile 
unde sunt invitaţi tinerii fermieri. Îi 

sprijinim şi le prezentăm avantajele 
asocierii, îi ajutăm în elaborarea 
proiectelor şi să atragă finanţări 
europene

Am toate motivele să mă bucur 
că pot să le dau tinerilor veşti bune: 
vom continua să organizăm seminarii 
şi expoziţii, târguri şi întâlniri de lucru 
unde vom promova măsurile PNDR, 
iar în această lună vom deschide 
încă două cursuri, unul pentru 
managementul exploataţiilor agricole, 
celălalt curs va fi frecventat de 
beneficiarii pachetelor APIA, măsurile 
10 şi 11, de asemenea, ca şi până acum, 
vom promova şi implementa măsurile 
prinse în programul de guvernare 
2016-2020, despre care o să vorbim în 
curând.

A consemnat
Iulian TALIANU
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Tot mai mulţi turişti întârzie pe 
faleza de lângă Cazinou, la câţiva 
paşi de locul unde se află statuia 
poetului M. Eminescu, acolo unde 
a fost deschis – la începutul verii – 
un târg de carte, semn că ediţiile de 
până acum s-au bucurat de succes, 
iar cititorii au avut de unde să aleagă 
dicţionare şi cărţi de specialitate, 
romane care se citesc pe nerăsuflate 
în vacanţă şi multe traduceri din 
operele unor scriitori care sunt 
în atenţia criticilor literari care 
semnează în revistele literare cronici 
de întâmpinare şi de promovare a 
ultimelor apariţii editoriale.

Târgul de carte de la Constanţa 
(organizat de „Prăvălia cu cărţi” 
şi de editurile care se află printre 
colaboratorii acestei librării) este un 

● Pe faleza de la Cazinou

UN TÂRG DE CARTE PENTRU TURIŞTI
●Târgul va fi deschis până în 13 august

eveniment atât pentru constănţeni, 
cât şi pentru turiştii care trec, să 
spunem aşa, pragul balonului de 
pe faleză, aşteptând să fie martori 
la întâlnirile cu scriitori care îşi 
lansează cărţile aici, mulţi 
dintre vizitatori bucurân-
du-se că au privilegiul să 
descopere proiectele unor 
autori şi să afle detalii 
despre atelierele de creaţie 
ale unor romancieri care 
participă la târgurile de 
carte cu o mare vizibilitate. 
Şi târgul constănţean are 
vizibilitate şi notorietate 
pentru că în sezonul 
estival, litoralul este un 
loc privilegiat unde (în 
unele săptămâni) se adună 

mai bine de 150.000 de turişti. Şi 
mai e ceva: în multe oraşe, în locul 
librăriilor, spaţiile au căpătat o altă 
destinaţie.

O zi frumoasă de vacanţă poate 

fi şi în preajma unei cărţi. Spaţiul 
tipografic nu ne permite să inserăm 
aici o listă cu ultimele noutăţi, dar 
asta nu ne împiedică să vă propunem 
un titlu: „Şapte ani în Provence” de 
Ioan T. Morar. Sub semnătura lui 
au fost publicate romane şi cărţi de 
poezie: Cartea de la capătul lumii, 
Vară indiană, Fumul şi spada, Negru 
şi roşu, Sărbătoarea corturilor.

Pagină realizată de  
Ani MERLĂ

Prin tradiție, Catedra 
Internațională Onorifică  „Jean 
Bart” în sprijinul Strategiei 
UE pentru Regiunea dunării 
(CIO-SUERD) a desemnat, 
începând cu anul 2012, un număr 
de „Ambasadori Speciali ai 
Regiunii dunării”, personalități 
experimentate, cu rolul de a 
îndeplini dificila misiune de 
interconectare a coordonării 
Strategiei UE pentru Regiunea 
Dunării (SUERD) de la Bruxelles 
și Viena în raport cu autoritățile 
și stakeholderii principali din 
România. Această simbolică 
magistratură s-a dovedit utilă atât în 
vederea unei mai bune prioritizări/
programări a proiectelor, cât și a 
capacității efective de monitorizare 
și interacțiune între investițiile și 
transferul de know-how în plan 
macro-regional prin intensificarea 
cooperării teritoriale la nivel 
transnațional în diverse domenii.

Printre personalitățile distinse 
în acest mod de-a lungul anilor 
s-au numărat: Acad. Mugur 
ISĂRESCU – Guvernator BNR; 
Acad. Cristian HEREA; Acad. 
Alexandru T. BOGDAN – Centrul 
de Biodiversitate al Academiei 
Române; Acad. Nicolae Victor 
ZAMFIR; ASR Principele Radu al 
României; Prof. Univ. Dr. Marilen 
PIRTEA – Rectorul Universității 
de Vest din Timișoara; Prof. 

Ambasadorii Speciali ai Regiunii Dunării în favoarea 
stimulării cooperării transnaționale prin SUERD

Univ. Dr. Ing. Darie GEORGE 
– Universitatea Politehnica din 
București; Președinte-Director 
General Alexandru GIBOI 
– AGERPRES; Wienfried 
SENKER – Președinte East-
West Management (Germania); 
consultant Petra SZAVICS; 
jurnalist Camelia SPĂTARU; Dr. 
Katalin Gabriela DAVID. 

În cursul unei ceremonii 
oficiale, la sediul Casei Academiei 
Române, în data de 11 iulie 2018, 
a avut loc desemnarea dlui 
Bogdan dUMITRACHE, doctor 
în științe medicale, în calitate de 
Ambasador Special al Regiunii 
dunării. Diploma care acreditează 
onorific în această calitate a fost 
oferită de Comisarul Regional 
Dunărean din partea Asociației 

CLDR, Prof. Sever AVRAM – 
Coordonator General CIO-SUERD 
„Jean Bart”, proiect fondat în anul 
2012, în parteneriat cu Academia 
Română.

În acest context, a avut loc 
un dialog în urma căruia Dl Dr. 
Bogdan DUMITRACHE a propus 
și s-a oferit să-și ofere sprijinul 
personal pentru organizarea 
în acest an, când România va 
prelua în mod oficial Președinția 
SUERD, a unei serii de evenimente 
publice sub genericul „Regional 
Danube Strategy Summit”, ce 
vor fi inaugurate la Timișoara, 
în data de 10 septembrie 2018. 
La aceste reuniuni sunt invitați să 
participe reprezentanții conducerii 
Forumului Național SUERD, ai 
Biroului Coordonatorului Național 

al Strategiei din cadrul MAE, din 
alte ministere de resort implicate 
în organizarea Președinției române, 
ai Academiei Române, ai BNR, ai 
corpului diplomatic acreditat în țara 
noastră, precum și ai altor entități 
publice și private implicate în 
inițiativele și acțiunile finanțate de 
Comisia Europeană, în special prin 
Programul Transnațional Dunărea.

În cursul acestor reuniuni, 
cei prezenți vor avea ocazia să 
efectueze schimburi de vederi și 
de bune practici, îndeosebi pentru 
ca la final să se detașeze cele mai 
interesante acțiuni și evenimente la 
nivel sub-regional ce vor putea fi 
propuse sub auspiciile Președinției 
SUERD între octombrie 2018 – 
octombrie 2019. 
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Asocierea producătorilor din 
agricultură rămâne un subiect de 
actualitate. Programul de tomate, 
spre exemplu, a fost bine pus la punct 
de la început; în această primăvară 
au apărut în pieţe, în magazine şi pe 
tarabe tomate timpurii, există chiar 
un segment de tineri care au investit 
în solarii descoperind că pot câştiga 
bani frumoşi şi din legumicultură. 
Legumicultorii mai fac, în acest 
caz, un pas înainte şi prind curaj. 
Asocierea, trebuie să scriem asta, 
i-a ajutat să existe un flux între 
producători şi supermarket. Mai 
mult, cooperativa a găsit beneficiari 
şi piaţă de desfacere mai repede 
decât ar fi izbutit fiecare producător 
în parte. Cooperativa a putut să 
negocieze şi să obţină un preţ bun 
pentru producători. Nu e cazul să 
facem risipă de cuvinte, ajunge să 
privim piaţa şi vedem că în fiecare 
cooperativă există un specialist care 
ştie ce are de făcut: încheie contracte, 
negociază preţul produselor, în timp 
ce asociaţii rămân în câmp, acolo 
unde e nevoie de priceperea şi de 
mâna lor de lucru. Tinerii ar trebui 
sprijiniţi mai mult decât până acum, 
fermierii ar trebui să aibă unele 
facilităţi. O agenţie specială i-ar 

● Starea agriculturii
CooPErativa PoatE nEGoCia un PrEţ 

Bun PEntru ProduCători
● Asocierea e un avantaj ● Cooperativa poate negocia cu beneficii preţul produselor  
● Comasarea terenurilor trebuie să fie şi de acum încolo o prioritate ● Urgenţe pentru 
fermieri: centrele de depozitare şi de procesare

putea ajuta să comaseze terenurile. 
O veste bună pare să prindă contur, 
ea ar putea fi o gură de aer pentru 
tinerii din mediul rural: există o 
propunere pentru ca tinerii specialişti 
să primească 50 de hectare de la 
Agenţia Domeniilor Statului (ADS) 
şi câteva zeci de mii de euro. Acum 
e rândul politicienilor să ia o hotărâre 
şi să promoveze o lege care să-i ajute 
pe tineri, să sprijine satul românesc, 
să se dezvolte şi potenţialul mediului 
rural să aibă o şansă, să aibă viitor. 
În Polonia, ca să dăm un exemplu, 
tinerii sunt sprijiniţi să aibă acces 
la terenurile agricole; primesc şi un 
avans de 15 la sută, iar terenul îl 

achită în 15 ani. Dobânda este şi ea 
fixă!

Petre Daea, ministrul agriculturii, 
un specialist apreciat de fermieri, 
caută soluţii şi îi îndeamnă pe 
asociaţii din cooperative să înfiinţeze 
centre de colectare şi de procesare. 
Cooperativele ar avea noi avantaje 
şi beneficii. Materia primă nu va mai 
fi vândută la capătul tarlalei, ci va fi 
procesată şi atunci ea ar aduce plus 
valoare în conturile şi în buzunarele 
producătorilor agricoli, atât din 
legumicultură, cât şi din zootehnie. 
Băncile ar avea, şi ele, o mai mare 
deschidere către cooperative pentru 
a le finanţa. Tinerii, veţi fi de acord 

cu noi, vor avea o altă mentalitate, 
în agricultură şi-ar găsi un loc de 
muncă tot mai mulţi fermieri tineri, 
iar managementul fermelor ar fi 
mai responsabil şi, nu-i aşa?, mai 
eficient în utilizarea creditelor şi 
ajutoarelor acordate de Ministerul 
Agriculturii. O Bancă Agricolă 
ar putea înviora investiţiile în 
agricultură. Ideea este susţinută şi 
de Petre Daea, ministrul agriculturii, 
dar şi de fermieri. În alte ţări există 
o bancă unde fermierii găsesc uşa 
deschisă. Poate că înfiinţarea unei 
bănci pentru agricultură ar veni şi 
în sprijinul proiectelor derulate prin 
AFIR. Aici statul ar putea să ajute şi 
să fie mai aproape de micii fermieri. 
Fondul Mutual ar trebui să fie, şi 
el, o prioritate. Se discută de câţiva 
ani de înfiinţarea lui, dar şi în 2018 
el a rămas tot o promisiune. Fondul 
Mutual ar putea fi un colac de salvare 
pentru fermieri în anii cu secetă şi 
grindină pe timpul verii, aşa cum s-a 
întâmplat în vara lui 2018.

Cu facilităţi şi cu sprijin, dar şi cu 
subvenţii primite la timp, fermierii ar 
avea, la ora bilanţului, un randament 
sporit, iar siguranţa alimentară nu se 
va afla niciodată sub semnul întrebării.

Adrian CRĂCIUN

Ministrul Secretar de Stat din 
cadrul Ministerului Comunicaţiilor 
şi Societăţii Informaţionale, doamna 
Maria-Manuela CATRINA, a 
inaugurat, la Universitatea Maritimă 
din Constanţa, un simulator unic în 
ţară în cadrul Centrului de instruire 
în securitate cibernetică în domeniul 
maritim, simulator care a fost 
prezentat pe larg şi participanţilor 
la lucrările conferinţei „The Black 
Sea Maritime Cyber Security”, 
conferinţă aflată anul acesta la cea 
de-a doua ediţie.

Simulatorul din cadrul Centrului 
de instruire în securitate cibernetică 
în domeniul maritim reprezintă 
un sistem integrat de simulare 
paralelizată a echipamentelor 
aflate la bordul navelor, permițând 
celor care se instruiesc să simuleze 
diferite atacuri cibernetice în 
  vederea studierii vulnerabilităţiilor 

specifice și a modalităților de 
gestionare a riscurilor aferente 
acestora.

Noul centru de instruire în 
securitate cibernetică în domeniul 
maritim al Universității Maritime din 
Constanţa este rezultatul unui proiect 

inovator finanţat din fondurile proprii 
ale universităţii, fiind realizat după o 
concepţie proprie a specialiştilor săi.

Lucrările conferinţei „The Black 
Sea Maritime Cyber Security” 
au continuat cu noi prezentări 
interesante ale specialiştilor de la 

Fortinet, Fullscreen Digital, de 
la Universitatea Maritimă din 
Constanţa şi Academia Navală 
din Varna. În cadrul prezentărilor 
au fost dezbătute inclusiv cazuri 
concrete de atacuri cibernetice, 
considerate deja forme potenţiale 
de conflict hibrid în bazinul Mării 
Negre.

Conferinţa s-a încheiat cu o 
sesiune de cursuri de instruire în 
domeniul securităţii cibernetice, 
cursuri ţinute de specialişti ai 
Asociaţiei Române de Educaţie şi 
Cultură în Securitate din Bucureşti 
şi ai Universității Maritime din 
Constanţa. Sesiunea s-a derulat la 
sediul Universităţii Maritime.

Ani MERLĂ

● La UMC

UN SIMULATOR UNIC ÎN ŢARĂ
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Sunt statistici care ar 
trebui să ne îngrijoreze. 
Iar primii care ar trebui 
să caute soluţii sunt 
guvernanţii. Să luăm un 
exemplu şi să despicăm 
firul în patru, e vorba de 
firul de lână. Ce spun 
statisticile? Mai bine de 
70 la sută din producţia 
de lână se aruncă! 
Crescătorii de ovine 
sunt nemulţumiţi, ei se 
plâng că fac cheltuieli 
şi nu pot recupera banii. Nu ajunge să 
spunem că aşa se întâmplă şi în Franţa!

Mai nou, Ministerul Agriculturii 
a iniţiat un program şi acum acordă o 
subvenţie pentru lână. E adevărat, nu 
e o sumă care să mute munţii din loc, 
e vorba de un leu pentru un kilogram 
de lână. Programul, în schimb, are 
darul de a schimba o mentalitate, de 
a înlătura un obicei care începuse să 
prindă rădăcini. Programul amintit 

● După ce a fost despicat firul în patru
S-A găSit o SolUţiE pEntRU 

vAloRificAREA pRoDUcţiEi DE lână

îi încurajează pe ciobani şi pe 
fermieri să valorifice lâna! Ministerul 
Agriculturii spune că programul 
amintit şi subvenţia acordată celor 
care valorifică lâna le-au dat unora 
idei şi aşa au apărut ateliere unde se 
fac stofe şi pături, firul de lână din oaia 
Merinos fiind dintre cele preferate de 
lucrătorii unei făbricuţe din Buhuşi. 
Alţii, susţine Petre Daea, folosesc 
„lâna din rasa Ţurcană la termoizolare, 

în timp ce în Germania 
cercetătorii au ajuns 
la concluzia că lâna 
poate fi utilizată la 
confecţionarea unor 
panouri folosite în 
construcţii”. De curând, 
iată încă un detaliu, s-au 
înfiinţat centre pentru 
colectarea producţiei 
de lână, în ţară sunt 
peste 20 de depozite, 
iar în scurtă vreme, 
după cum îi asigură 

ministrul agriculturii pe crescătorii de 
ovine, se vor construi şi spălătorii de 
lână, iar preţul lânii va creşte. Câţiva 
optimişti se gândesc la ziua când lâna 
va avea căutare şi la export. După 
unii specialişti, kilogramul de lână ar 
putea ajunge la şapte euro. Ministrul 
agriculturii precizează că spălătoriile 
de lână vor fi construite cu bani 
europeni.

Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură (APIA), 
informează că începând din 
21.06.2018, eliberează adeverinţe 
pentru beneficiarii schemelor de 
plată (schema de plată unică pe 
suprafaţă, plata redistributivă, şi 
schema de mediu și măsurile de 
mediu şi climă), implementate în 
cadrul Campaniei 2018, respectiv 
pentru cei care intenţionează să 
acceseze credite în vederea finanţării 
activităţilor curente, de la insituţiile 
bancare și non-bancare care au 
încheiat convenţii cu APIA.

Astfel, potrivit convenţiilor, 
la solicitarea scrisă a fermierului, 
Agenția eliberează o adeverinţă 
prin care confirmă că acesta a 

Garanţii PEntru CrEditElE aCordatE 
fErMiErilor dE CătrE BănCi

depus cererea unică de plată pentru 
anul 2018, solicitând sprijin pentru 
schema de plată unică pe suprafaţă, 
plata redistributivă, și/sau pentru 
măsurile de mediu şi climă. De 
asemenea, prin adeverinţă se 
confirmă, la data emiterii acesteia, 
suprafaţa determinată pentru 
plată pentru schemele care fac 
obiectul convenţiei, că s-a efectuat 
controlul administrativ sau controlul 
preliminar, dupa caz, asupra cererii 
beneficiarului referitor la eligibilitatea 
schemelor de plată care fac obiectul 
convenţiei și că beneficiarul, la 
data emiterii Adeverintei, nu face 
obiectul excluderilor de la plată 
pentru aceste scheme, îndeplinind 
condiţiile generale pentru acordarea 

sumelor cuvenite, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.

Valoarea creditului va fi de 
până la 80% din valoarea sumei 
calculate, conform adeverinţei 
eliberate de APIA.

Fondul de Garantare a Creditului 
Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul 
Naţional de Garantare a Creditului 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
IFN – SA (FNGCIMM) garantează 
creditele acordate de bănci fermierilor.

Reamintim fermierilor că, potrivit 
Ordinului Ministrului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale nr. 50/2017 de 
modificare a Ordinului Ministrului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
nr.703/2013 pentru aprobarea 
condițiilor în care se vor încheia 

convențiile dintre instituțiile 
financiar-bancare și nebancare 
și APIA, în vederea finanțării de 
către acestea a activităților curente 
ale beneficiarilor plăților derulate 
de instituția noastră în baza 
adeverințelor eliberate, dobânda 
aferentă acordării creditelor va fi de 
RON-ROBOR 6M + maxim 2%.

În ce privește comisioanele 
practicate de instituțiile 
finanțatoare, APIA atrage atenția 
fermierilor care doresc să acceseze 
credite pentru finanțarea capitalului 
de lucru în vederea desfășurării 
activităților curente, să analizeze 
cu atenție sporită soluțiile de 
finanțare propuse de instituțiile 
financiar-bancare și nebancare în 
ceea ce privește costul acestora, 
astfel încât să aleagă modalitățile 
de finanțare care răspund cel mai 
bine necesităților proprii.

Toate convențiile încheiate 
între APIA, instituțiile bancare și 
nebancare și FGCR/ FNGCIMM 
vor fi postate pe site-ul instituției, 
la adresa: www.apia.org.ro, în 
secțiunea Convenții, Acorduri, 
Protocoale.

Pagină realizată de 
Adrian CRĂCIUN

Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA) informează că începând 
cu 05.07.2018, Centrele 
judeţene APIA vor efectua 
plata ajutorului de stat 
pentru ameliorarea raselor de 
animale, aferent lunii aprilie 
2018. 

Suma totală autorizată la 
plată este de 1.075.143 lei  și se 
acordă de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale, pentru 
un număr de 24 solicitanţi 
care au accesat această formă 
de ajutor în conformitate 
cu Hotărârea de Guvern nr. 
1179/2014 privind instituirea 
unei scheme de ajutor de stat 
în sectorul creșterii animalelor, 
cu modificările și completările 
ulterioare.

AJUtoR 
DE StAt

http://www.apia.org.ro
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Se remarcă şi în acest 
număr grafica revistei. Aerisită 
şi cu lucrări inspirate. Atrag 
atenţia paginile rezervate 
Academiei Române şi fostului 
ministru de externe, Andrei 
Marga, care semnează un text 
pus la dispoziţia redacţiei – în 
exclusivitate! La rubrica Lecturi 
criticul literar Ioan Holban 
publică un text despre poezia 
lui Vasile Dan, un poet pe care îl 
întâlnim tot mai des pe listele cu 
nominalizări pentru premiile 
de poezie. Romancierul 
Traian Dobrinescu publică 
un fragment de roman. Zona 
poeziei este remarcabilă, sunt 
prezenţi poeţii Mircea Bârsilă, 

● Tomisul Cultural nr. 14
o revistă făcută cu inspirație

dintre romanele Gabrielei 
Adameşteanu va fi tradus 
în franceză şi va apărea la o 
prestigioasă editură din Paris.

Tomisul Cultural (nr. 
14) are un sumar captivant, 
încă o dovadă că revista 
constănţeană este făcută cu 
pasiune şi inspiraţie de poetul 
Iulian Talianu. Se cuvine să 
menţionăm că revista Tomisul 
Cultural editată de Fundaţia 
PRO ARTE şi Universitatea 
Maritimă Constanţa, apare 
şi cu sprijinul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară 
Zona Metropolitană Constanţa, 
administrator delegat Ani 
Merlă.

Mircea Dinescu, Liviu Capşa şi 
Adrian Lesenciuc. Alte semnături 
care atrag atenţia: Doina 
Păuleanu, arh. Radu Cornescu, 
Constantin Cheramidoglu şi Paul 
Diaconescu. În acest număr de 
revistă întâlnim două interviuri, 
unul cu Daniel David, un profesor 
universitar din Cluj, cercetător ale 
cărui cărţi se bucură de aprecieri 
şi laude pe care distinsul autor le 
merită; în celălalt interviu (Iulian 
Talianu în dialog cu Gabriela 
Adameşteanu) descoperim 
câteva răspunsuri care stârnesc 
curiozitatea cititorilor. Gabriela 
Adameşteanu, se ştie, este o 
scriitoare cu talent şi atitudine. 
O informaţie de ultimă oră: unul 

Prezenţa extrem de numeroasă 
a fotografilor la Aeromania, 
eveniment desfăşurat anual pe 
Aeroportul Tuzla, arată un interes 
uriaş pentru fotografia de aviaţie. 
Aici s-a închegat şi extins o 
comunitate de pasionaţi – care vor 
să surprindă avioanele “de la firul 
ierbii” şi până în înaltul norilor. 
Aceasta este o adevărată provocare 
pentru un fotograf aflat în faţa unui 
aparent paradox: într-un cadru 
extrem de dinamic, obiectivul 
aparatului trebuie să surprindă 
o imagine statică, dar să îi redea 
senzaţia de mişcare. Decupajul ar 
trebui să transmită întreaga emoţie, 
tensiune şi anvergură pe care le 
creează contextul, ansamblul, 
spune Cristina Mirchievici, 
iniţiatorul unor proiecte care au 
sporit atractivitatea spectacolelor 
de pe Aeroportul Tuzla.

Şi în acest an a avut loc o sesiune 
de fotografie unde participanţii 
au învăţat să pregătească pozele 
pentru publicarea pe blog.Tema 

Maeștrii fotografiei și aeromania 
concursului a fost „Aeromania în 
mai multe ipostaze”. Animatorul 
acestui concurs a fost şi de astă 
dată Liviu Dnistran.

Liviu dnistran este fotograf de 
aviaţie din 2011 când s-a alăturat 
comunităţii Romanian Spotters 
(primul forum al pasionaţilor de 
fotografie de aviaţie din România). 
De-a lungul timpului, a colaborat 
cu Aeroportul Internaţional 

Cluj Napoca, Tarom, Carpatair, 
Aeroclubul României şi cu 
Forţele Aeriene Române (Baza 71 
Aeriană Câmpia Turzii, Baza 86 
Aeriană Feteşti, Baza 90 Transport 
Aerian Otopeni, Baza 95 Aeriană 
Bacău şi Scoala de Aplicaţie 
pentru Forţele Aeriene Bobocu) 
pentru promovarea imaginii 
aviaţiei româneşti prin fotografii. 
Împreună cu membrii Romanian 

Spotters a contribuit la crearea 
unei platforme de specialitate 
pentru fotografia de aviaţie 
(photoavia.net) unde a avut rol de 
programator şi screener foto. Este 
vicepreşedinte al asociaţiei non-
profit Transilvania Spotters din Cluj 
Napoca, prima asociaţie din ţară 
care are ca obiectiv principal 
promovarea aviaţiei din România 
prin fotografii şi promovarea 
acestui tip de fotografie în ţară şi 
străinătate.

În urmă cu trei ani, a demarat 
cu alţi doi fotografi de aviaţie 
români, Bogdan Pop şi Adrian 
Dulău un proiect de fotografiere 
aer-aer a aeronavelor Forţelor 
Aeriene Române pentru 
promovarea imaginii aviaţiei 
militare, în urma căruia a zburat 
mai mult de 20 de ore la bordul 
aeronavelor de transport şi al 
elicopterelor Forţelor Aeriene şi 
a fotografiat 6 tipuri de aeronave. 
Maeştrii fotografiei sunt în 
continuare motivaţi de Nikon care 
îşi respectă angajamentul de a 
susţine profesioniştii şi pasionaţii 
de fotografie în continua lor 
dezvoltare, oferindu-le acces la 
cele mai noi tehnologii. Pentru al 
treilea an consecutiv, Nikon este 
partener oficial al Aeromania şi a 
pus la dispoziţia participanţilor 
echipament foto pentru testare, 
gratuit, pe toată durata 
spectacolului aerian. 

Aeromania este „cel mai 
îndrăgit show aviatic de pe 
Litoral” desfăşurat anual pe 
Aeroportul Alexandru Podgoreanu, 
din Tuzla.

Pagină realizată de 
Irina OANCEA
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