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CÂND SE VA ÎNFIINŢA 
FONDUL MUTUAL?

● Starea agriculturii ● Alegeri

Vasile Nicoară:

„DE 120 DE ANI
AICI SE FACE ŞCOALĂ”

● interlocutor: prof. dr. Vasile Nicoară, directorul 
COLEGIULUI NAŢIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN CONSTANŢA

Constanţa  – Decebal Făgădău
Murfatlar  – Valentin Saghiu
Eforie  – Robert Şerban
Ovidiu  – George Scupra
Techirghiol  – Iulian Soceanu
23 August  – Mugurel Mitrana
Agigea  – Cristian Cârjaliu
Corbu  – Marian Gălbinaşu
Costineşti  – Traian Cristea
Cumpăna  – Mariana Gâju
Lumina  – Ioan Roman
M. Kogălniceanu – Ancuţa Belu
Poarta Albă  – Vasile Delicoti
Tuzla  – Reşit Taner
Valu lui Traian – Florin Mitroi
Năvodari – Florin Chelaru

Lista cu primarii din Zona 
Metropolitană Constanţa

Cărţile poştale cu Delfinariul din Constanţa nu mai 
sunt de actualitate şi asta pentru că Delfinariu are, mai 
nou, o altă imagine. Delfinariul avea înainte 600 de 
locuri în gradene, acum are în jur de 1300. Spectatorii,  
după cum precizează directorul Complexului Muzeal 
de Ştiinţe ale naturii, Adrian Bâlbă, vor sta comod 
pe scaune. Am ales până şi culorile: în bazinul mare 
am folosit albastru deschis, gri şi culoarea nisipului, 
culorile cele mai confortabile pentru delfini”. În numărul 
viitor vom publica un interviu cu Adrian Bâlbă.

Andreea Pascu

CARTE POŞTALĂ CU 
NOUL DELFINARIU
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În luna iunie 2004, 
a fost înfiinţat Biroul 
teritorial Constanţa 
al instituției Avocatul 
Poporului, astfel încât 
să fie mai aproape de 
cetăţeni. Primul sediu în 
care a funcționat biroul, 
a fost în incinta Curţii de 
Conturi Constanţa. Din 
2007 Avocatul Poporului 
Constanţa are un birou 
în clădirea Prefecturii Constanţa, la 
demisol, lângă Serviciul Paşapoarte.  
În cei 12 ani de activitate, au venit în 
audiență peste 9 000 de de cetăţeni din 
cele două județe arondate, Constanţa 
şi Tulcea. 

Atribuțiile Avocatului Poporului 
au fost modificate și completate prin 
acte normative care extind atribuţiile 
şi activitatea instituţiei și în verificarea 
locurilor de detenție, astfel că au fost 
efectuate o serie de anchete în centre 
de plasament și  penitenciare,  având 
ca obiectiv verificarea condițiilor de 
detenție. În acest an, în scopul întocmirii 
unui Raport special privind respectarea 
drepturilor copiilor instituţionalizaţi 
am efecuat un număr de 14 vizite în 
centrele de plasament din judeţele 
Constanţa,  Tulcea şi Călăraşi. 

De la începutul anului 2016 au 
trecut pragul acestei instituții peste 300 
de cetățeni nemulțumiți de modul cum 
reacţionează autorităţile publice locale 
din Constanţa şi Tulcea  la solicitările 
lor. Dintre aceştia peste 112 cetăţeni au 
formulat petiții ce au îndeplinit condițiile 
legale care să permită experților biroului 
să inițieze procedurile legale potrivit 
competenţelor ce le revin, de mediere 
şi dialog între cetăţeni şi reprezentanţii 
autorităţilor publice reclamate. 

Pentru realizarea scopului său 
constituțional și legal, Avocatul 
Poporului, primește, examinează și 
soluționează, în condițiile legii, petițiile 
adresate de orice persoană fizică.

Petiţiile au fost primite atât în cadrul 
audienţelor acordate zilnic la sediul 
biroului (B-dul Tomis, nr.51), cât şi 
prin poştă sau electronic pe adresa 
de e-mail:  avpconstanta@avp.ro. 
Astfel, audiențele reprezintă princi-
palul mijloc de dialog cu cetățenii, dar 
și modalitatea cea mai rapidă prin 
care se pot identifica clar problemele 
petiționarilor.

Cele mai frecvente drepturi 
constituționale încălcate de către 
autorităţile publice, au fost: dreptul de 
petiţionare – neprimirea unui răspuns 
în termenul legal de 30 de zile; dreptul 
la un nivel de trai decent – întârzierea 

recalculării pensiilor, 
a emiterii deciziilor de 
pensie; aşezarea justă 
a sarcinilor fiscale, adică 
aplicarea impozitului 
pentru persoane 
îndreptăţite la scutirea 
de impozite şi taxe în 
baza legilor speciale; 
Consiliile locale nu au 
emis hotărâri privind 
aplicarea prevederilor 

referitoare la amnistia fiscală, sau 
tergiversarea acordării amnistiei fiscale 
la solicitarea cetăţenilor îndreptăţiţi; 
dreptul persoanei vătămate de o 
autoritate publică – refuzul eliberării 
titlurilor de proprietate, a diverselor 
adeverinţe, diplome, certificate, 
autorizaţii sau  avize; dreptul de 
proprietate privată – refuzul şi chiar 
ignorarea totală de către unele primării 
de a pune în proprietate persoanele 
îndreptăţite etc.; nerespectarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 
şi/sau a însoţitorilor persoanelor cu 
handicap; dreptul privind protecţia 
copiilor şi a tinerilor. Sesizările 
petenţilor privind tergiversarea punerii 
în executare a hotărârilor judecătoreşti, 
de către unele primării, au avut ca 
temei art. 52 din Constituția României, 
referitor la dreptul persoanei vătămate 
de o autoritate publică – în cazurile 
acestea se impune  efectuarea de 
anchete la autorităţile reclamate.

În exercitarea atribuţiilor legale, 
Avocatul Poporului poate să se 
autosesizeze, astfel încât, ne-am 
autosesizat în legătură cu mai multe 
cazuri apărute în mass-media din 
Constanţa, astfel: concentraţia de 
nitraţi peste limita legală în  apa 
potabilă în localităţile din judeţul 
Constanţa, în acest sens am efectuat 
demersuri la Prefectura Constanţa 
şi D.S.P. Constanţa, plata cu mari 
întârzieri a salariilor însoţitorilor 
persoanelor cu handicap,   în acest 
sens am efectuat demersuri la Primăria 
Municipiului Constanţa, bătăile dintre 
elevi în şcolile constănţene în general 
şi într-un liceu din Oraşul Ovidiu, în 
acest sens am efectuat demersuri la 
Inspectoratul Şcolar Judeţean şi la 
liceul din Ovidiu, care sunt în curs de 
soluţionare.

Reamintim programul de audiențe, 
de luni până joi, între orele 900 și 1600, și 
vinerea, între orele 900 și 1200, la sediul 
biroului și în teritoriu o data pe lună, 
la sediul primăriilor din Medgidia și 
Cernavodă și la Prefectura Tulcea. 

Felicia Nedea,
Expert Coordonator

● Avocatul Poporului

DE 12 ANI LA CONSTANŢA
● Avocatul Poporului

DE 12 ANI LA CONSTANŢA
UCENICII 

FRUMUSEŢII

O sută şaptesprezece elevi ai Şcolii Gimnaziale Siminoc 
au sărbătorit în avans 1 iunie împreună cu Asociaţia 
Civicum Voluntaris şi Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă  “Albatros”, în cadrul acţiunii “La tuns copiii – 
practică şi bucurie de Ziua Copilului”,  din proiectul “Ucenicii 
Frumuseţii”. 

Proiectul “Ucenicii Frumuseţii” este un proiect de 
responsabilitate socială sponsorizat de Fundația PACT cu 
susținerea financiară a OMV Petrom în cadrul programului 
de finanțare “Idei din Țara lui Andrei”.

O echipă de hairstylişti din Constanţa, împreună cu 
25 de elevi ai Centrului “Albatros” şi trei voluntari Civicum 
Voluntaris au reuşit astăzi să convingă băieţeii din sat să se 
tundă şi fetiţele să-şi facă minunate împletituri garnisite cu 
coroniţe şi clame colorate, în acord cu prima zi de vară de 
anul acesta.

În scurtele reprize dintre jocurile şi concursurile 
organizate, copiii au trecut pe la scaunul frizerilor şi pe 
la standul de make-up, unde astăzi s-au făcut machiaje 
speciale – face painting, cu tigrii, lei, fluturaşi, flori, buburuze 
şi vampiri. 

Copiii au gustat cu plăcere jocurile de ştafetă cu sacul, 
cu baloane sau alergând cu lingurile de lemn în care au avut 
ouă Kinder, au participat la un atelier de decupaj şi unul de 
împletit brătări, pe care le poartă încântaţi pe mână. Cei 
mai energici au ales competiţiile de sărit coarda şi vechiul 
joc  “elasticul”, în timp ce unii dintre ei au jucat tenis de 
masă, badminton şi fotbal. 

În ciuda căldurii, copiii s-au distrat şi s-au bucurat de toate 
activităţile şi mai ales de cadourile primite: jucării cumpărate 
de voluntari şi donate de prieteni ai Asociaţiei, dar şi dulciuri 
oferite de Maritimo Shopping Center şi prietenii Civicum 
Voluntaris. 

Ucenicii Frumuseții – elevi ai Centrului Școlar de Educație 
Incluzivă „Albatros” Constanța – au avut oportunitatea de a 
face practică, exersându-şi dexteritatea şi cunoştinţele prin 
împletituri complexe şi tunsori pentru copii. Şi, pentru că 
la orice vârstă suntem copii, elevii Centrului Albatrosul au 
participat şi ei la o ştafetă cu saci, amuzându-se după o zi 
de muncă.  

UCENICII FRUMUSEȚII este un proiect ambițios și foarte 
concentrat, în sensul că va produce multe schimbări, pentru 
o gamă variată de segmente sociale, într-un timp relativ 
scurt, fiind vorba de mai puțin de un an de implementare, 
respectiv de 10 luni, în perioada martie-decembrie 2016.

Iacob Ioniţă
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În urmă cu câteva zile 
Universitatea Maritimă 
din Constanţa şi Fundaţia 
Universitară Black Sea 
Foundation au organizat 
“Sesiunea internaţională 
de comunicări ştiinţifice a 
studenţilor”.

La acest eveniment, devenit 
tradiţional, au participat 100 de 
studenţi de la Universitatea 
Maritimă din Constanţa şi din 
alte centre universitare. Printre 
participanţii la manifestarea 
studenţească s-a numărat şi 

SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
● LA UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
● LA UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

un grup de studenţi din Nigeria. 
Sesiunea internaţională de 

comunicări ştiinţifice 
a studenţilor 
reprezintă un cadru 
de dialog studenţesc 
şi oferă posibilitatea 
prezentării şi 
dezvoltării unor noi 
repere teoretice 
specifice domeniilor 
de interes.

Lucrările stu-
denţilor s-au desfă-
şurat pe secţiuni, 

după cum urmează:
Navigaţie şi transport maritim 

şi fluvial; Aspecte economice 
şi juridice în transporturi; 
Inginerie mecanică, Inginerie 
electrică, Tehnologii şi Sisteme 
de Telecomunicaţii; Ingineria şi 
protecţia mediului în industrie; 
Ştiinţe fundamentale; Ştiinţe 
umaniste.

Ca în fiecare an, 
Universitatea Maritimă din 
Constanţa a premiat cele 
mai bune lucrări de la fiecare 
secţiune. Manifestarea s-a 
încheiat cu o serie de activităţi 
studenţeşti organizate de Liga 
studenţilor din UMC.

Prof. univ. dr. 
Eliodor CONSTANTINESCU

PRORECTOR

– Vă invit, domnule director 
interimar, să avem un dialog 
despre priorităţile muzeului, chiar 
dacă nu s-a uscat cerneala pe 
coala de hârtie privind numirea 
dvs. în această funcţie...

– Într-o primă etapă voi avea 
în atenţie lucrările curente, 
plecând de la programul anual: 
supravegherea lucrărilor de pe 
şantierele tradiţionale.

– La Capidava se lucrează?
– Încercăm să găsim o soluţie 

pentru cercetarea arheologică 
preventivă la termele romane. 
E un perimetru destul de mare, 
aproape 750 de m.p.  Persistă 
temerea că s-ar putea să apară 
semne de întrebare ce ar putea 
împiedica realizarea proiectului. 
Trebuie reluată şi încheiată 
cercetarea arheologică de 
specialitate. Consiliul Judeţean 
Constanţa intenţionează să 
facă în avans această săpătură 
arheologică; dacă va fi făcută în 
regim de urgenţă vor putea să fie 
reluate lucrările. Ar fi un câştig 
dacă ne grăbim.

”Îi aşteptăm pe turişti la expoziţia 
AURUL ŞI ARGINTUL ANTIC”

■ Traian Cliante: 

– Suntem, să spunem aşa, 
în prag de sezon estival. Muzeul 
este pregătit să primească valul 
de turişti?

– Mai avem de pus la 
punct amenajările muzeistice. 
Ele trebuie renovate. Edificiul 
ROMAN CU MOZAIC, ca să 
vă dau un exemplu, era într-un 
proiect. Proiectul a fost aprobat, 
însă au apărut unele probleme 
privind finanţarea. E, în acest 
moment, o situaţie care trebuie 
limpezită. Avem, în schimb, o 
suită de manifestări excepţionale. 
Cititorii publicaţiei dvs. au fost 
informaţi la timpul potrivit cu 
fiecare eveniment. Şi n-au fost 

puţine în ultimele luni. Acum 
pregătim expoziţia AURUL ŞI 
ARGINTUL ANTIC, evenimentul 
va avea loc la mijlocul lunii iunie. 
Îi aşteptăm pe turişti. Avem în 
calendarul cu evenimente câteva 
expoziţii temporare, unde vom 
avea invitaţi colegii din ţară. 
Expoziţiile de antichităţi sunt 
căutate întotdeauna. Ele sunt un 
punct de atracţie pentru turişti. 
Şi Constanţa are, în acest caz, 
câteva privilegii. Am avut plăcuta 
surpriză să descoperim că sunt 
destui pasionaţi când vine vorba 
de expoziţii. De curând, am 
deschis o expoziţie la Satu Mare. 
Până la urmă am fost solicitaţi să 

o transformăm într-o adevărată 
caravană şi să o ducem şi în alte 
oraşe, semn că iniţiativa a fost 
inspirată şi expoziţia s-a bucurat 
de un real succes.

– Ce se întâmplă cu situl de 
la Pantelimon? Ştim că Primăria 
se implică în proiectul de acolo şi 
sprijină colectivul de cercetători.

– E un colectiv serios, un 
colectiv coordonat de un specialist 
cu experienţă şi cu pasiune, e 
vorba de Constantin Bejenaru. 
Vrem să refacem zidul cetăţii. Se 
impune o colaborare cu arhitecţii 
pentru a găsi o soluţie pentru a 
dezvolta un proiect care să atragă 
o finanţare. Am descoperit acolo 
lucrări interesante; suntem într-
o etapă de reevaluare pentru a 
ne concentra pe cercetare şi 
restructurare. În timp, vor apărea şi 
rezultatele. Acum suntem în etapa 
de extindere a cercetărilor. Vrem 
să iniţiem o bază arheologică şi 
la Rasova. Suntem pregătiţi să o 
realizăm în acest an. Şi la Cheia e 
un complex de aşezări antice greu 
de egalat. Vă invit să discutăm în 
detaliu despre proiectele Muzeului 
de Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa.

–  Am înţeles. Vom fi primii 
care vom trece pragul biroului 
dvs.

Pagină realizată de
Andreea Pascu

● interlocutor:
TRAIAN CLIANTE, 
directorul Muzeului 
de Istorie Naţională şi 
Arheologie Constanţa
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Primăria şi Consiliul Local 
Cumpăna au organizat, împreună 
cu Grădiniţele „Florilor” şi „Sfânta 

● CUMPĂNA

MICII SANITARI

Maria”, în sala de spectacole a 
Căminului cultural din localitate, 
concursul „Micii sanitari”.

La faza locală a acestui 
concurs au participat 4 grupe de 
preşcolari, două de la Grădiniţa 
„Florilor” şi două de la Grădiniţa 
„Sf. Maria”, care s-au întrecut 
pentru a ne arăta cât de sănătos 
pot creşte câştigând bătălia cu 
microbii.

Un grup de 12 copii de 
la Grădiniţa „Florilor”, sub 
îndrumarea doamnei educator 
Luca Monica, au asigurat un mic 
moment artistic.

Juriul a avut în componenţă 

următorii invitaţi: doamna 
primar Mariana Gâju, doamna 
Aura Manole – Preşedintele  
juriului, reprezentant Crucea 
Roşie, doamna Marieta Panichi 
– reprezentat Crucea Roşie, 
doamna Robi Adriana – asistent 
medical şcolar, doamna Elena 
Drăgoi – consilier.

Câştigătorii fazei locale de 
la Cumpăna vor merge la faza 
judeţeană ce se va desfăşura la 
Cora Brătianu, evenimentul fiind 
organizat de Grădiniţa nr. 44.

Iunie 2016. Pe malul lacului 
Siutghiol – într-un peisaj care 
dă farmec şi culoare – a fost 
inaugurat un parc în oraşul Ovidiu. 
Un parc în trepte care a adunat la 
inaugurare mai bine de 5000 de 
vizitatori, mulţi dintre ei localnici, 
dar şi destui constănţeni şi turişti 
curioşi să redescopere potenţialul 
turistic al zonei: un parc cu un 
amfiteatru şi o scenă unde la 
fiecare sfârşit de săptămână 
Centrul cultural din oraşul Ovidiu 
va organiza spectacole pentru 
localnici şi pentru turişti; imaginile 
din această pagină nu fac altceva 
decât să ilustreze un proiect 
gândit cu inspiraţie. Proiectantul, 
cel care şi-a pus semnătura pe 
această bijuterie, va participa la 
un concurs de proiecte care va 
avea loc la Bruxelles, în această 
vară.

În apropierea acestui parc, 
vă reamintim, a fost construit şi 
un debarcader, o investiţie care 
a sporit partea de frumuseţe a 
oraşului. Parcul şi debarcaderul 
sunt acum punct de atracţie 
pentru turişti, iar în serile când 
se simte briza mării poţi întâlni 
aici grupuri care întârzie în zonă 
ispitiţi de frumuseţea peisajului, 
dar şi de locurile de joacă 
unde copiii se bucură sub ochii 

EXTINDEREA LICEULUI TEHNOLOGIC 
„Ion Podaru” DIN ORAŞUL OVIDIU 

ESTE O PRIORITATE

■ Ovidiu

părinţilor. Privind malul lacului 
sesizezi cu uşurinţă că oraşul 
şi-a întors faţa către Siutghiol. Şi 
ispita va fi tot mai mare când vor 
fi organizate primele concursuri 
de pescuit sportiv şi îşi vor 
face apariţia primele expoziţii 

culinare. Mai nou, lacul Siutghiol 
este administrat de comunitate 
şi localnici, oameni gospodari 
şi cu idei de afaceri, vor găsi, 
îndrăznim să anticipăm, soluţii 
pentru a avea beneficii de pe 
urma oportunităţilor. Cu gândul 

la turişti şi la tinerii care fac 
naveta la Constanţa, localnicii 
aşteaptă acum cu nerăbdare să 
capete contur proiectul privind 
transportul metropolitan, proiect 
iniţiat de Zona Metropolitană 
Constanţa. Câţiva  consilieri 
locali, care tot caută soluţii 
pentru a urgenta rezolvarea 
problemei ce vizează transportul 
pe ruta Ovidiu-Constanţa, vor să 
propună prelungirea traseului 
pentru microbuzele care au capăt 
de linie în cartierul Palazu Mare.

Pentru Poiana şi Culmea, 
sate care aparţin (administrativ) 
de oraşul Ovidiu, sunt pregătite 
proiecte care să diminueze 
decalajul dintre sat şi oraş. După 
ce a fost deschis primul cabinet 
medical, în satul Culmea a apărut 
şi o farmacie. Tot pentru satul 
Culmea se află în pregătire un 
proiect pentru construirea unui 
centru de cultură multifuncţional.

În satul Poiana se vor finaliza 
lucrările de racordare la reţeaua 
de gaze în această vară, iar 
într-un viitor (care nu este prea 
îndepărtat!) Primăria Ovidiu 
şi Consiliul Local au pregătit 
proiectele pentru o şcoală şi 
o grădiniţă. În Ovidiu –sud, 
un cartier al oraşului, se va 
finaliza asfaltarea. La ora când 
scriem aceste rânduri lucrarea 
a fost executată în procent de 
95 la sută. Şi ofensiva proiectelor 
continuă: un proiect pentru 
extinderea Liceului Tehnologic 
„Ion Podaru” este aproape gata, 
iar lângă Castrul Roman, un 
proiect pregătit să-i atragă pe 
turişti, se va amenaja încă un 
parc.

Pagină realizată de
Andreea Pascu
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Vasile Nicoară:

„DE 120 DE ANI
AICI SE FACE ŞCOALĂ”

●   interlocutor: prof. dr. Vasile Nicoară, directorul 
COLEGIULUI NAŢIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN CONSTANŢA

„DE 120 DE ANI

– La intrarea în colegiu 
scrie cu litere mari: „De 120 
de ani aici se face şcoală”. 
Înţeleg că e vorba de tradiţie, 
de performanţă şi de viitor. 
Am găzduit în paginile 
publicaţiei reportaje 
şi informaţii  despre 
tradiţia şi performanţele 
colegiului. Ele ne 
îndeamnă să credem 
că viitorul sună 
bine. Azi vă invităm, 
domnule director, să 
avem un dialog despre 
manifestările prilejuite 
de acest eveniment. E o 
onoare...

– ...Pentru cadrele 
didactice din Colegiul 
Mircea cel Bătrân. 
Sunt dascăli remarcabili. 
Toţi profesorii pot privi în 
urmă cu mândrie. Programul 
manifestărilor desfăşurate în 
aceste zile nu face altceva decât 
să scoată în evidenţă  pasiunea 
şi perseverenţa lor, starea lor 
de spirit de fiecare zi. Colegiul 
nostru a găzduit Concursul 
Naţional de Matematică „N.N. 

Mihăileanu”, un concurs de 
tradiţie unde s-au înscris 140 de 
elevi din toată ţara. Tot în aceste 
zile, în şcoala s-au întâlnit 
absolvenţii colegiului, profesorii 

parteneriat între colegiul nostru 
şi licee din Râmnicu Vâlcea şi 
Chişinău. Timp de cinci zile, 
colegiul nostru a fost gazda unor 
activităţi atractive, ca să îl citez 

a fost o „bucurie să fie alături de 
noi în aceste zile. Am organizat 
expoziţii. Timp de cinci zile am 
fost martori la atâtea îmbrăţişări, 
s-au iniţiat concursuri, s-au 
lansat cărţi, au fost câteva 
festivităţi de premiere şi 
spectacole. S-au făcut fotografii, 
că am putea într-o bună zi 
să organizăm cel mai mare 
concurs cu fotografii rezervat 
unui eveniment. Sub genericul 
„Creativitate şi îndemânare”, 
elevii de gimnaziu au dat 
farmec şi culoare aniversării 
cu o expoziţie de produse. Am 
acordat diplome şi premii şi 
am inaugurat o expoziţie de 
portrete ale foştilor directori de 

şi cercetătorii în domeniul  
matematicii, a fost o reuniune 
ştiinţifică pe care au desfăşurat-
o în colaborare cu Facultatea 
de matematică la Universitatea 
Ovidius. Într-o zi fericită, cum 
se întâmplă la asemenea 
evenimente, a fost semnat 
Parteneriatul „TRILATERALA 
MIRCISTĂ”, e vorba de un 

pe unul dintre invitaţi, distinsul 
scriitor şi coleg Ion Coja, care a 
lansat romanul Şeitanii.

– Înţeleg că, pe toţi, fie 
profesori sau elevi i-a pus în 
mişcare acest eveniment.

– A fost implicată în activităţi 
şi Asociaţia de părinţi. Pentru 
absolvenţii colegiului, care ştiu 
bine starea de spirit de atunci, 

la Colegiul Mircea cel Bătrân. 
N-au fost puţine bucuriile din 
aceste zile cu invitaţi de marcă. 
Despre reuniunile de la colegiul 
nostru, invitaţii vor avea ce 
povesti multă vreme de acum 
încolo. Bucuria acestei întâlniri, 
sunt convins, va fi povestită şi 
altora.

Pagină realizată de Iulian Talianu
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Vine campania de vară şi în 
faţa fermierilor vor apărea 
aceleaşi întrebări: care va 
fi preţul cerealelor? Vor fi 
nevoiţi să vândă la preţuri 
care abia acoperă costurile? 
Cu toate că abia au pregătit 
utilajele pentru recoltat, pe 
drumurile câmpului au apărut 
primii comercianţi dispuşi 
să cumpere producţia de 
la capul locului. Dacă s-ar 
fi asociat acum ar fi avut 
ocazia să vândă la licitaţie. 
Asocierea le-ar fi permis 
să vândă la un preţ bun. 
Un preţ bun pentru că ar 
fi comercializat o cantitate 
mai mare. Mai mult, acum sunt 
nevoiţi să se mulţumească şi cu 
puţin pentru că altfel riscă să 
nu aibă bani pentru înfiinţarea 
unor noi culturi. Unii au rate 
la bănci şi termenele sunt 
presante. Atât de presante încât 
nu îşi pot permite să depoziteze 

■ STAREA AGRICULTURII

CARE VA FI PREŢUL GRÂULUI?
CUM VOM COMBATE SECETA?

● În faţa fermierilor sunt aceleaşi întrebări

recolta şi să o vândă mai către 
toamnă, atunci când grâul, spre 
exemplu, se caută ca pâinea 
caldă. Alţii au nevoie de bani 
să achite restanţele pe care le 
au la furnizorii de seminţe. În 
această primăvară subvenţiile 
au venit cu întârziere şi mulţi 

dintre fermieri s-au aflat în 
impas. Socotelile multora au 
fost date peste cap şi au fost 
obligaţi să semene cu întârziere, 
în multe cazuri seceta a dijmuit 
producţia şi planurile de acasă 
nu s-au potrivit cu cele din 
câmp. Să privim înapoi şi să ne 

amintim cum au vândut fermierii 
producţia din vara trecută! 
Destui dintre ei au acceptat să 
vândă la preţuri mici, pentru că 
aveau taxe şi impozite de plătit, 
iar amânarea lor îi ducea la 
sapă de lemn.  Din păcate, sunt 
mulţi producători agricoli care 
cultivă suprafeţe necomasate şi 

neavând nici utilaje moderne 
obţin producţii sub aşteptări. 
În acest caz, ei nici nu au 
puterea să negocieze un 
preţ bun doar pentru câteva 
zeci de tone. Spre deosebire 
de fermierii din Uniunea 
Europeană, care  au urmat 
cu 60 de ani în urmă cursuri 
de negociere, la noi sunt 
tineri fermieri care abia s-au 
instalat, alţii sunt la început de 
drum şi n-au dobândit ştiinţa 
negocierii. Iată de ce este 
atât de importantă asocierea. 
Asocierea vine cu avantaje 
nu doar la comercializarea 
produselor, ci şi la înfiinţarea 

culturilor, cooperativele având, 
se ştie, o serie de facilităţi 
atunci când se aprovizionează 
cu seminţe ori când execută 
lucrări de întreţinere şi apelează 
la firmele specializate în prestări 
de servicii.

De curând a avut loc 
Conferinţa Naţională a Ligii 
Asociaţiilor Producătorilor din 
Agricultură. Mai bine de o 
mie de fermieri s-au întâlnit 
să dezbată starea agriculturii. 
Le-au dezbătut în linişte şi cu 
folos, dar asta nu înseamnă 
că au ocolit frământările. Şi 
au fost destule. Au vorbit 
despre problemele care 
persistă de ani de zile, dar şi 
despre altele care au apărut 
în această primăvară, cea mai 
stresantă (şi presantă!) fiind, 
cum spuneam, birocraţia. 
Birocraţia care prevede 
multe scheme de plată. Şi, 
vorba fostului secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii, 
Gheorghe Albu, „când te 
doare până la os uiţi să mai 
vorbeşti frumos”. În ciuda 
potenţialului pe care îl are 
agricultura, fermierii îşi tot fac 
planuri pentru a ieşi din impas, 
sunt puţini care se gândesc  la 
performanţă. Nici 20 la sută dintre 

■ În Bulgaria

BĂNCILE S-AU  APROPIAT DE 
AGRICULTURĂ ŞI DE FERMIERI

ei nu au un tractor,  70 la sută din 
utilajele agricole sunt învechite 

şi cu o uzură care nu le permite 
să aplice noi tehnologii. Şi mai e 

ceva: între cercetare şi câmp 
e o mare distanţă, cu toate 
că, spre lauda lor, cercetătorii 
sunt de elită, iar fermierii sunt 
recunoscuţi pentru stăruinţa 
lor. În alte ţări, spre exemplu, 
în condiţii asemănătoare cu 
cele de la noi, există mai 
multă disciplină, există o 
strategie care îi stimulează pe 
producătorii agricoli. Vecinii 
noştri, bulgarii, au investit 
în ultimii ani în tehnologie; 
băncile din Bulgaria s-au 
apropiat de agricultură şi 
de fermieri. În Bulgaria, 
comasarea a avut prioritate. 
Fostele IAS-uri n-au fost 
fărâmiţate, ci transferate 

celor care, (reţineţi!) lucrează 
pământul.



priorităţi l Pag 7
iunie

2016

În urmă cu câteva zile, a fost 
reînnoit Protocolul de colaborare 
tripartit între Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA), Agenţia pentru Servicii 
şi Plăţi (ASP) şi FranceAgriMer 
din Franţa.

La eveniment au participat 
conducătorii celor trei instituţii, 
respectiv: domnul Florin Marius 
FAUR, Director general APIA, 
domnul Stéphane LE MOING, 
Preşedinte - Director general 
ASP şi domnul Jean-Claude 
GRACIETTE, Director General 
Adjunct pentru măsuri de piață, 
FranceAgriMer, ocazie cu care 
cele trei părți au discutat prioritățile 
cooperării, dar și aspecte 
transversale, precum simplificarea 
Politicii Agricole Comune.

Având în vedere rezultatele 
fructuoase ale colaborării din 
anii anteriori, concretizate prin 
organizarea unor serii de 
întâlniri, seminarii concretizate 
prin organizarea unor serii de 
întâlniri, seminarii IA, cele 3 
instituţii şi-au exprimat interesul 
şi disponibilitatea de a continua 
cooperarea şi schimbul de 
experienţă şi bune practici. 

■ DE LA APIA

CREDEM CÃ VÃ INTERESEAZÃCREDEM CÃ VÃ INTERESEAZÃ

Prezentul act adiţional reprezintă 
continuarea Protocolului de 
parteneriat încheiat între părţi la 
28 iunie 2010 şi reînnoit în 2011, 
2012 , respectiv în 2013.

Acest eveniment marchează 
un nou pas în demersurile pe care 
APIA le întreprinde în vederea 
îmbunătăţirii cadrului instituţional 
şi a activităţilor derulate în scopul 
asigurării celor mai bune servicii 
beneficiarilor de fonduri agricole. 

Protocolul are ca scop 
definirea relațiilor între părți 
în vederea realizării unui 
program de schimburi tehnice 

în domeniul ajutoarelor directe 
către agricultori, administrării 
piețelor de produse agricole, 
al măsurilor de intervenție, 
precum şi al măsurilor de 
comerț exterior. 

Totodată prezentul 
protocol vizează schimburi 
de informații economice şi 
perspective de dezvoltare a 
organizațiilor comune de piață, 
pregătirea şi perfecționarea 
personalului prin acțiuni in 
situ, precum și schimburi 
de bune practici privind 

organizarea administrativă, 
examinarea procedeelor şi 
instrumentelor administrative, 
în scopul de “benchmarking” 
şi de ameliorare constantă. 
Sunt vizate, de asemenea, și 
aspecte tehnice, de organizare, 
reglementare, procedurale şi 
administrative privind plățile 
directe şi sistemul integrat de 
administrare şi control (IACS), 
dar și realizarea unor acțiuni 
comune de cooperare în țările 
terțe Uniunii Europene. 

Semnarea noului protocol de 
cooperare reconfirmă dinamica 
accentuată a raporturilor româno 
- franceze în domeniul agriculturii, 
continuând seria schimburilor 
de experienţă şi bune practici 
iniţiate şi derulate în cursul anilor 
precedenţi între Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA), Agenţia pentru Servicii şi 
Plăţi (ASP) şi FranceAgriMer din 
Franța.

pagini realizate de Adrian Crăciun

Şi pentru că am amintit de 
bănci şi de facilităţi, de subvenţii şi 
de dotări, să scriem că în alte ţări 
fermierii au la îndemână o bancă 
pentru agricultură. În Polonia 
spre exemplu, pentru că tot se 
discută despre modelul polonez,  
un model de succes, industria de 
tractoare e în floare. La noi a fost 
o iniţiativă şi multe intenţii bune, e 
vorba de programul „Fabricat în 
România”. Despre acest program 
se aminteşte de fiecare dată când 
se face inventarul proiectelor 
iniţiate pentru fermieri. Acum se 
discută despre programul „Primul 
tractor”. Încă un program care ar 
putea fi un punct de sprijin pentru 
tinerii fermieri, un program viabil. E 
un început încurajator, îndeosebi 
pentru tinerii fermieri, pentru cei 
care se află la început de drum 
într-o afacere.

Oricum am întoarce foaia 
tot la comasarea terenurilor 
şi la asociere ajungem. Dacă 
terenurile ar fi comasate (şi asta 
e încă o solicitare a fermierilor 
care se gândesc la cooperative) 

■ Birocraţia e în floare

CÂND SE VA ÎNFIINŢA 
FONDUL MUTUAL?

■ Birocraţia e în floare

CÂND SE VA ÎNFIINŢA 

randamentul utilajelor agricole 
ar fi tot mai bun, cooperativele 
ar putea aplica tehnologiile de 
ultimă oră, agricultura ar produce 
plus valoare, iar băncile ar 
căpăta mai multă încredere şi 
ar sprijini fără ezitări asociaţiile 
şi grupurile de producători. 
Cooperativele i-ar putea sprijini 
pe tineri şi i-ar încuraja să urmeze 
cursurile şcolilor profesionale, 
ar putea deveni mai atractive 
pentru absolvenţii facultăţilor şi 
pentru tinerii care au frecventat 
cursurile liceelor tehnologice. 
Cooperativele, şi asta nu e o 

noutate, ar putea să-i integreze 
în producţie pe absolvenţii 
acestor şcoli, le-ar putea acorda 
burse pentru a-i sprijini şi atrage 
să vină lângă fermieri şi să facă 
stagii de practică. Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană a avut o asemenea 
iniţiativă, cu precizarea că 
proiectul amintit viza administraţia 
publică locală. Meseria, spun 
specialiştii cu experienţă, se 
învaţă în practică. Fermierii, e 
bine să fie reţinut acest amănunt, 
trebuie să le pună la dispoziţie 
tinerilor, pe lângă facilităţi, şi alte 

avantaje: unul ar putea fi un salariu 
motivant.  Aici ar putea avea un rol 
însemnat şi Camerele agricole 
judeţene. Fermierii, care sunt 
de obicei iniţiatorii unor proiecte 
inovatoare, ar căpăta, la rândul 
lor, mai multă încredere dacă se 
va înfiinţa un FOND MUTUAL. Se 
discută de câţiva ani despre acest 
proiect, numai că propunerile 
înregistrate au rămas, din păcate, 
doar pe hârtie.

Preşedintele L.A.P.A.R sus-
ţine să se înfiinţeze un FOND 
MUTUAL unic unde cotizaţia să fie 
obligatorie.

În ciuda promisiunilor făcute 
de politicieni, care îşi amintesc 
de starea agriculturii în preajma 
campaniilor electorale, mai 
sunt multe de făcut în privinţa 
legislaţiei, îndeosebi în ceea 
ce priveşte coerenţa ei. Mai 
sunt multe de făcut şi în privinţa 
protejării producătorilor locali, 
iar în acest caz o vină are 
şi  ministerul agriculturii care 
amână să înfiinţeze „o direcţie 
care să verifice şi să controleze 
aplicarea legislaţiei”. Despre 
ce s-a întâmplat la APIA (unde 
birocraţia e în floare) n-am auzit 
cine a fost sancţionat. Precizăm: 
nu e vorba de APIA Constanţa, 
aici se lucrează temeinic şi cu 
profesionalism, semn că omul 
sfinţeşte locul.
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742 de elevi și 66 de profesori din județul 
Constanța și-au însușit cunoştinţe de protecţia 
mediului şi dezvoltare durabilă prin participarea 
la o primă sesiune de cursuri, organizate de 
Mare Nostrum în cadrul proiectului “Educație 
(de mediu) de nota 10”. Aceste cursuri 
nonformale au avut ca scop încurajarea 
elevilor și cadrelor didactice spre a fi mai 
creativi și le-a oferit posibilitatea să-și dezvolte 
propriile proiecte educaționale în școli, proiecte 
prin care să-i ajute să le transforme în școli 
eco. Astfel, cursurile au avut la bază educația 
ecologică dar și implicarea activă prin prisma a 
două concursuri de idei.

Proiectul “Educație (de mediu) de nota 
10” are ca scop îmbunătățirea calității 
vieții generațiilor actuale și viitoare, prin 
participarea activă în societate. Cursul a 
cuprins informații legate de evenimente și 
proiecte de mediu, sustenabilitate, utilizarea 
resurselor, calcularea amprentei de CO2 ș.a.

Următoarea etapă, în cadrul acestui 
proiect, este reprezentată de un concurs 
de idei care, puse în aplicare, vor putea 

IDEILE CREATIVE ȘI ORIGINALE
● MARE NOSTRUM PREMIAZĂ

să ajute la transformarea unităților de 
învățământ constănțene în școli care să 
contribuie la protejarea și conservarea 
mediului, prin reducerea utilizării de 
resurse, conștientizarea și informarea sau 
chiar acțiuni dedicate (plantări, grădinărit, 
etc), activități prin care și mediul de 
învățare va deveni mai propice. 

Concursul de idei a avut loc la începu-
tul lunii iunie, iar jurizarea a fost făcută 
de reprezentanţi Mare Nostrum, profesori, 
reprezentanţi ai co-finanţatorului OMV 
Petrom, criteriile de selecţie fiind: Sus-
tenabilitatea (posibilitatea replicării/
multiplicării), Fezabilitatea (posibilitatea 
implementării la costuri rezonabile) şi Impli-
carea (elevilor, profesorilor, părinţilor etc.).

Un al doilea concurs, în cadrul acestui 
proiect, se va derula în toamnă, și va 
fi  unul al rezultatelor, pentru implementarea 
proiectelor propuse la concursul de idei. 
Ambele concursuri vor avea, fiecare, bugete 
alocate în valoare de câte 1000 E.

Numai prin conştientizarea  şi înţelegerea 
oamenilor a funcţionării  sistemelor suport ale 
vieții și  legăturilor între calitatea mediului și 
necesitatea exploatării durabile a resurselor 
sale se poate ajunge la diminuarea impactului 
antropic.

Cheia rezolvării acestor probleme este 
educatia ecologică,  un domeniu relevant și 
necesar, iar profesorii au misiunea, în primul 
rând, să îi facă pe elevi să depăşească 
perspectiva de simplificare, confuzie, conflict 
asupra fenomenelor de mediu, ca apoi să îi 
obişnuiască să decodifice şi să analizeze 
aceste evenimente complexe şi manifestările 
lor dinamice.

10) Încurcate adesea – Munţii în estul Canadei şi în 
Statele Unite. 11) Autorul tablourilor „Stradă în Sinaia” şi 
„Sinaia la 1888” (Theodor) – Munte în Armenia, unde s-a 
oprit corabia lui Noe.

Dicţionar: TNA, ŞEL,ISEU.

MONTANã
ORIZONTAL: 1) Pictor român, căruia îi aparţin 

tablourile „Peisaj montan” şi „Drum lung – popas” 
(Arthur) – Lujer. 2) Masă de zăpadă desprinsă de 
pe munte – Toma Mihăilescu. 3) Cap de cioară! 
– Plantă textilă – Autorul pânzei „Vârful cu dor” 
(George Demetrescu). 4) Grup statuar sucevean, 
reprezentând pe primii oameni, prezent la Pojorâta 
(3 cuv.). 5) Montane în final! – Cavitate subterană 
într-un masiv montan. 6) Râu în Rusia – Zăpadă 
– Lichid. 7) Vulcan sicilian – A lega – Suprafaţă. 8) 
Transportat – A suprima. 9) Îi aparţine tabloul „Peisaj 
dobrogean” (Iosif) – Numai. 10) Galerii subterane 
– Sus pe cal. 11) Iscusit – Rocă eruptivă.

VERTICAL: 1) Perioadă de odihnă propice 
ascensiunilor montane (pl.) – A şedea. 2) Ieşită în 
relief – Coadă de hulub! 3) Radu Albulea – Specific 
Munţilor Anzi. 4) Masiv muntos în Tesalia Piţigoi 
(pop.). 5) Explorator norvegian care a traversat 
Groenlanda pe schiuri, în 1888 – Cel (reg.). 6) 
Alexe Niţulescu – Orator grec – Tulpina murilor. 
7) Compozitor ceh, căruia îi aparţine poemul 
simfonic „Patria mea” (Bedrich) – Radu Râpeanu. 
8) Credule – Stat asiatic în nordul căruia se află 
Munţii Himalaia. 9) Distanţată – Udrea Oprescu. 

Mare Nostrum, în parteneriat cu 
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare 
Marină “Grigore Antipa”, din Constanța, 
membrii Junior Rangers, de la Școala 
generală din 2 Mai și scafandrii Centrului 
Marine Dive Explorers, din Vama Veche, 
au organizat o campanie de igienizare atât 
terestră cât și subacvatică în Rezervația 
Naturală 2 Mai – Vama Veche.

Mihaela Cândea Mirea, directorul executiv 
Mare Nostrum a declarat că a organizat această 
acțiune ca un exemplu pentru comunitatea 
locală, dar și pentru turiști. Scafandrii Centrului 
Marine Explorers, dar și alți 15 scafandri 
ne-au acordat sprijinul pentru a vedea ce 
deșeuri ascunde Rezervația. La acțiunile 
anterioare, Mare Nostrum a găsit sticle, pungi 
de plastic, doze de aluminiu și alte lucruri aflate 
pe fundul mării. La un moment dat, scafandrii 
au scos chiar un frigider vechi. Marea le 
“înghite” pe toate, dar atunci când se “supără”, 
le scoate pe țărm și ne bate obrazul!

Tania Zaharia, director adjunct al Institutului 
de Cercetare Dezvoltare Marină  “Grigore 
Antipa”, din Constanța – custodele Rezervației 
naturale 2 Mai – Vama Veche, a declarat 
că Mesajul pe care vrem noi să-l transmitem 
este acela că aici calitatea mediului marin ar 
trebui să fie la standardele cele mai înalte. 
Organizatorul acestei acțiuni dorește să arate 
că există deșeuri și în rezervațiile marine și că 
acestea reprezintă un pericol pentru mediul 
marin.

Pe uscat, voluntarii Mare Nostrum şi 16 
membri Junior Rangers au colectat 21,4 kg de 
deșeuri de pe plaja din 2 Mai și 16,7 kg deșeuri 
din Vama Veche. Ecosistemul Mării Negre este 

grav afectat de deșeurile aruncate 
pe plaje sau în mare, iar cu toții 
știm că acest fenomen conduce la 
moartea faunei și florei subacvatice.

Scufundări la Vama 
Veche – 2 Mai pentru 

o rezervație mai curată


