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Marţi 11 noiembrie 2014, începând cu ora 15.30, Aula
Magna a Universităţii „Constantin Brâncoveanu” a găzduit
întâlnirea lui Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor
Europene şi a lui Florin Jianu, ministru delegat pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, cu
mediul academic, cu oameni de afaceri argeşeni,
reprezentanţi ai administraţiei locale şi beneficiari ai unor
proiecte pe fonduri europene.
Tema întâlnirii a fost „Oportunităţi de finanţare şi
problematica aferentă proiectelor în curs de implementare”.
Ministrul Eugen Teodorovici a declarat următoarele:
„Avem patru ghiduri care au fost lansate duminică pe site-ul
Ministerului Fondurilor Europene şi care au până joi
consultarea publică, dată după care efectiv începe
depunerea de proiecte. Până la finalul anului 2014, toate
contractele de finanţare se evaluează, se semnează şi se
încep efectiv acele activităţi de formare, pregătire,
reconversie şi aşa mai departe. Primul ghid se referă la
prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a
şcolii şi are o alocare totală de 50 de milioane de euro. Prin
acest program se sprijină preşcolarii, elevii care ar putea
părăsi timpuriu şcoala, dar şi părinţii sau tutorii acestora. Al
doilea ghid se referă la formarea profesională continuă
pentru angajaţi, în scopul calificării şi recalificării. Acest ghid
are şi el o alocare financiară de 50 de milioane de euro. Un al
treilea ghid se referă la măsuri active de ocupare pentru
zone foste industrializate, prin care sunt sprijinite persoanele
inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă. Alocarea
financiară în acest caz este de 20 de milioane de euro. Cel deal patrulea ghid cuprinde măsuri active de ocupare pentru
cei din mediul rural şi beneficiază de 20 de milioane de
euro.”

„Lucrurile sunt făcute bine în ceea ce priveşte partea de
programare; în privinţa realizării plăţilor, încă mai lucrăm
pentru ca efectele benefice să se poată vedea mai repede. Pe
noile proiecte, toate documentele vor fi în sistemul
electronic nou creat, nimic nu va mai fi depus pe hârtie şi
astfel, termenele se vor reduce. Lucrurile se schimbă radical,
iar procedura pentru noile proiecte se va simplifica", a mai
declarat ministrul Teodorovici.
Ministrul fondurilor europene a precizat că există
preocupări nu doar pentru proiectele pentru viitorul pe
termen mediu şi lung, ci şi pentru cele cu efecte imediate,
menţionând programul de „start-up”, destinat tinerilor dar şi
viitoarele finanţări pe zona de sănătate, dorindu-se găsirea
de soluţii plecând de la nevoile stringente ale românilor.
Ministrul Florin Jianu a declarat că „economia României se
află într-un punct favorabil, de la care se poate construi. La
nivel macro, România este o ţară stabilă, iar acest lucru
trebuie să se vadă în beneficiul fiecărui cetăţean. În acest an,
numărul falimentelor în judeţul Argeş a scăzut cu 50%, în
timp ce numărul de companii nou înfiinţate şi numărul
afacerilor din turism au crescut cu câte 6%, respectiv 8%.”
Obiectivele prioritare menţionate de ministrul Jianu au
fost: „debirocratizarea şi accesul la finanţare pentru
întreprinzători.”
„Începând cu acest an, vor fi introduse alte şapte noi
programe care vor susţine microindustrializarea,
internaţionalizarea întreprinderilor româneşti, economia
socială, brandurile româneşti şi economia din mediul rural.
Fiecare român are posibilitatea să îşi deschidă o primă firmă
fără costuri şi să beneficieze de reduceri de taxe pentru 4
angajaţi, pe o perioadă de 3 ani de zile”, a mai declarat
ministrul Florin Jianu.
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Rândurile articolului de faţă îşi propun să dezvăluie câte ceva despre conţinutul
şi necesitatea relaţiei dintre cititor şi carte, precum şi alternativele aflate la
dispoziţia omului contemporan în culegerea de informaţii, date, evenimente,
menite să contribuie la o mai bună cunoaştere şi înţelegere a rostului vieţii.
Întrebându-ne astfel retoric cine sunt, de fapt, cititorii, cu toţii cădem de acord
asupra faptului că ei sunt oameni obişnuiţi, dornici să afle cât mai multe despre
lume, dar şi să ajungă să deţină cea mai profundă trăire posibilă a celor cuprinse
în textele scrise.
Pe de altă parte, este unanim recunoscut că nu se poate lua totul din cărţi,
situaţie valabilă inclusiv în perioadele de dinaintea apariţiei mijloacelor de
comunicare în masă, când o mare parte a reprezentărilor despre lume se dobândea
prin educaţia în familie şi din experienţele proprii cu lumea înconjurătoare. Toate
aceste posibilităţi de alegere îi pun pe mulţi dintre semenii noştri în faţa eternei
dileme ce face referire la asemănările şi deosebirile dintre a privi dinspre viaţă spre
cărţi sau dinspre cărţi spre viaţă. Pentru oamenii inteligenţi şi curioşi, totuşi,
experienţa proprie de viaţă n-a fost niciodată suficientă deşi, în zilele noastre, pare
a fi în creştere numărul celor care susţin că lectura nu este pe deplin folositoare,
deoarece nu oferă nimic de-a gata.
Într-adevăr, pe fondul atractivităţii civilizaţiei imaginii, se pare că reuşim să
ştim mai multe despre lume şi viaţă decât înaintaşii noştri, iar în măsura în care
cunoaşterea este o condiţie a înţelegerii, pare a fi un lucru bun. Numai că, de cele
mai multe ori, cunoaşterea nu este neapărat o condiţie a înţelegerii, aşa cum pare
a fi, experienţa confirmând că nu este absolut necesar să ştim totul despre un
fenomen pentru a-l înţelege (de exemplu, nu este necesar să ştim totul despre o
boală incurabilă pentru a-i înţelege gravitatea).
De asemenea, se pare că noi, oamenii modernităţii - mai de voie, mai de nevoie
- ne lăsăm bombardaţi de o multitudine de fapte şi informaţii, asistând astfel
pasivi la tendinţa nocivă de standardizare a gândirii şi a reprezentării despre lume,
care este orchestrată cu bună ştiinţă de „liderii” de opinie ce activează pe piaţa
ideilor. În acest fel, telespectatorului, ascultătorului radio, cititorului de reviste îi
sunt prezentate o serie de elemente alese cu grijă – de la personaje retorice
ingenioase până la date statistice – pentru a-l ajuta să-şi seteze valorile proprii cu
un efort minim. Aceasta duce la o asimilare fără discernământ a unei opinii gata
fabricate, suprimându-i beneficiarului de informaţii posibilitatea de-a trece prin
filtrul gândirii şi al sentimentelor proprii elementele oferite de alţii.
Toate acestea nu pot decât să confirme că lectura nu va fi niciodată înlocuită,
iar acei semeni ai noştri care doresc să capete cea mai completă şi profundă
educaţie posibilă vor aborda celelalte alternative doar ca pe nişte accesorii la piesa
de consistenţă a formării lor, reprezentată de textul scris. Numai că şi cititul, la fel
ca orice altă activitate, presupune respectarea unor reguli specifice, un
antrenament continuu, menit să formeze deprinderea şi dorinţa de-a ne supune
unei deveniri perpetue. Astfel, chiar dacă nu sunt faţă în faţă, între scriitor şi
cititor se creează o emulaţie, iar succesul apare atunci când mesajul pe care
scriitorul a dorit să-l transmită a ajuns la cititor. Pentru o lectură de calitate este
deci nevoie de un cititor de calitate, care a parcurs pas cu pas etapele selecţiei şi
înţelegerii tuturor ingredientelor cuprinse în paginile scrise, ajungând astfel să
ceară mai mult - atât de la sine, cât şi de la orice text aflat în faţa sa. Se impune
deci să învăţăm să adoptăm un citit permanent, menit să ne şlefuiască mintea şi
spiritul prin trecerea de la o înţelegere inferioară la una superioară, mai precis…
care să merite!
Sursa imagine: http://roossa-books.blogspot.ro
Conf. univ. dr. Mihaela Duţu
FMMAE Rm. Vâlcea
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POTENŢIALUL DE DEZVOLTARE AL
AGRICULTURII ROMÂNEŞTI
Prof. univ. dr. Ion Scurtu
Câteva cuvinte despre autor
Profesorul universitar doctor Ion Scurtu este cadru didactic al Universităţii
„Constantin Brâncoveanu” din anul 2000. Este absolvent al Facultăţii de
Agronomie din Bucureşti din anul 1972. Repartizat în cercetarea ştiinţifică din
agricultură, a fost, timp de opt ani, cercetător la Staţiunea de Cercetări Agricole
,,Teleorman”.
Din anul 1981 este transferat la Institutul de Cercetări pentru Legumicultură
şi Floricultură Vidra, judeţul Ilfov. Îndeplineşte, pe rând, funcţiile de cercetător
ştiinţific, secretar ştiinţific al institutului, şef de laborator şi director ştiinţific (din
1988). În perioada 1990-2000 este Director General al institutului menţionat,
coordonând la nivel naţional tematica de cercetare şi producerea de seminţe la
legume şi flori pentru institut şi şase staţiuni de cercetare (Arad, Işalniţa, Brăila,
Bacău, Buzău şi Iernut), unde activau circa 120 de cercetători. Este autor a mai
multe soiuri de legume, doctor în ştiinţe agricole (din 1982) şi autor sau coautor
a mai multe tratate, manuale şi lucrări ştiinţifice.
A efectuat vizite de documentare, stagii de perfecţionare sau a avut colaborări
ştiinţifice cu universităţi şi instituţii de cercetare din Franţa, Italia, Rusia, Bulgaria,
Ungaria, Turcia, Statele Unite, Anglia, Scoţia, Germania, Austria, Spania,
Republica Moldova, Belgia, Olanda, Polonia, Japonia.
În 1991 a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice. Iar din anul 2002 este membru titular. În perioada 2002-2012 a îndeplinit
funcţia de prorector cu activitatea de cercetare al Universităţii ,,Constantin
Brâncoveanu”, iar din anul 2012 este Preşedinte al Senatului Universităţii. Pe
plan naţional, este vicepreşedinte al Societăţii Române a Horticultorilor (din
2013) şi vicepreşedinte al Secţiei de Ştiinţe Horticole a Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice.
Profesorul Ion Scurtu ne va prezenta, începând din acest număr, câteva repere
ale potenţialului de dezvoltare al agriculturii româneşti.
I. Contextul european de dezvoltare al agriculturii româneşti
,,O ţară fără o agricultură performantă este cauza unei slăbiciuni economice, a
lipsei unei industrii competitive şi o ameninţare pentru viitor”
(Prof. Gheorghe Ionescu - Şişeşti, fost ministru al Agriculturii
şi fondatorul Institutului de Cercetări Agronomice al României)
Agricultura este ramura în care se produce cea mai mare parte a alimentelor sau
materiilor prime din care se prepară hrana, fiind deci elementul principal prin care
se asigură securitatea alimentară a unui stat. Totodată, agricultura reprezintă un
motor al dezvoltării rurale şi este principala ramură economică de la care locuitorii
satelor obţin veniturile necesare traiului. Alte importante responsabilităţi ale
agriculturii sunt legate de păstrarea calităţii mediului, a fertilităţii solului şi a
biodiversităţii.
Activitatea agricolă, fie că se referă la cultura plantelor sau la creşterea
animalelor, devine tot mai mult o afacere economică în care mulţi întreprinzători
investesc capital, reuşesc să obţină producţii competitive cantitativ şi calitativ şi
obţin profit. Chiar dacă la noi în ţară şi în multe ţări în curs de dezvoltare
agricultura este practicată de un număr mare de mici fermieri, care produc, în
cea mai mare măsură, pentru nevoile propriilor familii, tendinţa este de
concentrare a suprafeţelor şi de creştere a numărului exploataţiilor care produc
pentru piaţă.
Toate ţările lumii acordă importanţă dezvoltării agriculturii, iar ţările cu cea mai
mare dezvoltare economică se preocupă constant de creşterea cantităţii şi a
calităţii producţiei agricole. Nu este întâmplător faptul că SUA, cea mai mare
economie a lumii, a investit sume uriaşe în cercetarea agricolă şi în introducerea
progresului tehnic, ceea ce a condus nu numai la asigurarea securităţii alimentare
a populaţiei, dar şi la un disponibil semnificativ de produse alimentare pentru
export. În prezent, SUA este lider mondial la exportul a numeroase produse
agricole, mai ales cereale şi carne.
Ţările cele mai dezvoltate din Uniunea Europeană au în acelaşi timp şi o
agricultură performantă, graţie atât tradiţiei şi măsurilor de politică economică
internă, dar mai ales aplicării adecvate a Politicii Agricole Comune, un domeniu
în care s-au utilizat fonduri foarte mari, dar cu rezultate care acoperă capitalul
investit. Deşi numărul persoanelor care lucrează în agricultura primelor 15 state
care s-au integrat în Uniunea Europeană nu depăşeşte 3% din populaţia ocupată,
aici se realizează aproape integral necesarul de produse agroalimentare pentru

locuitorii acestor state, existând şi un disponibil apreciabil pentru schimbul
intracomunitar sau pentru export în afara graniţelor Uniunii.
După aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007),
producătorii agricoli din România s-au văzut confruntaţi cu nivelul de
productivitate mult mai ridicat al unor ţări din Uniunea Europeană. România a
făcut eforturi pentru a se apropia de nivelul de competitivitate al mediei fermelor
din statele membre, cu care se află în competiţie directă. Lucrul acesta este
deosebit de dificil din cauza dotării tehnice mai reduse în multe din exploataţiile
agricole româneşti, al gradului de chimizare, al subvenţiilor primite sau al
cunoştinţelor tehnico-economice ale majorităţii celor aproape patru milioane de
proprietari de exploataţii agricole.
Cu toate acestea, România este considerată o ţară cu un potenţial agricol
deosebit, datorită, mai ales, celor peste 9,4 milioane hectare teren arabil, dar şi
datorită pretabilităţii suprafeţelor agricole la cultura cerealelor, a plantelor tehnice,
a plantaţiilor de pomi fructiferi şi viţă de vie sau a posibilităţilor mari de
dezvoltare a zootehniei. Punerea în valoare a acestui mare potenţial şi apropierea
performanţelor agriculturii româneşti de cele care se obţin, în prezent, în ţările cu
agricultură performantă presupune o activitate complexă care să cuprindă, pe deo parte, acţiuni guvernamentale de politică economică menite să sprijine
producătorii agricoli, inclusiv prin valorificarea mai bună a fondurilor europene,
iar pe de altă parte, o activitate antreprenorială bazată pe cunoştinţe tehnicoeconomice adecvate obiectivelor fiecărei exploataţii.
Cunoştinţele de
management şi marketing agricol sunt obligatorii pentru o afacere de succes.
După anul 1990, România s-a
transformat dintr-o ţară exportatoare de produse agricole, într-o ţară care a
importat mari cantităţi de alimente, de la fructe, legume şi cartofi până la carne
şi produse lactate. Situaţia a durat până în anul 2013, când, pe fondul unor
modernizări treptate, s-a revenit la situaţia ca exportul de produse agricole să fie,
valoric, mai mare decât importul. Anul 2014 este considerat un an în care această
ultimă tendinţă va continua. Sunt numeroase semne îmbucurătoare că potenţialul
natural şi uman al agriculturii româneşti va fi mai bine pus în valoare în anii
viitori. Deja viticultura a făcut mari paşi înainte prin programul de reconversie a
plantaţiilor viticole, iar în exerciţiul financiar european 2014-1020 este prevăzut
un program ambiţios de replantare a unor importante suprafeţe cu pomi fructiferi.
- Va urma -
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Alege să fii sănătos!!
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Într-o societate în care activităţile susţinute şi stresul fac parte din programul
zilnic, a ne însuşi şi realiza, în acelaşi timp, „un stil de viaţă mai sănătos şi mai
ordonat” reprezintă un deziderat firesc pentru a menţine echilibrul între minte,
trup şi suflet.
„A fi sănătos” înseamnă, cumulativ: sănătate fizică (abordarea fiind aceea a
alimentaţiei), sănătate mentală („paşii” dezvoltării personale) şi spirituală
(trecerea în zona transpersonală şi încercarea de a răspunde la întrebarea „Cine
sunt eu?”). Ceea ce ne este la „îndemână”, în prima fază, este atenţia cuvenită
privind sănătatea fizică, ştiut fiind faptul că este mai uşor să previi decât să
tratezi. Este, desigur, o primă abordare deoarece între cele trei aspecte ale
sănătăţii există intercondiţionări puternice, subtile, de intensităţi şi continuităţi
variabile prin unicitate.
Vorbind despre sănătatea fizică, gândul merge desigur către ceea ce
Hipocrate ne aminteşte – „Alimentele să vă fie medicamente şi medicamentele
să vă fie alimente"!
Sănătatea fizică însă o păstrăm dacă grija şi interesul nostru se păstrează,
până la obişnuinţa firească, asupra alimentaţiei şi sportului/mişcării.
Sunt multe curente privind alimentaţia, începând de la cea tradiţională către
cea vegană, raw-vegană şi ayurvedică, însă deosebit de important este modul
de combinare a alimentelor.

Denumirea „raw vegan” înseamnă alimentaţia vegană fără foc
(raw = crud, iar vegan = fără ingrediente de origine animală ci doar
vegetală), în care alimentele de bază sunt: legumele şi fructele
(proaspete şi deshidratate la temperaturi adecvate (37-45ºC), într-o
varietate cât mai largă; germenii şi vlăstarii, surse majore de
proteine complexe, uşor de asimilat şi digerat; seminţele şi nucile
(„trezite” la viaţă prin simpla „scufundare” în apă pentru câteva ore),
de asemenea surse de proteine şi acizi graşi esenţiali;
superalimentele, gen algele marine care reprezintă sursa cea mai
complexă de minerale din lume şi până la cacao raw şi diverse
prafuri vegetale bogate în nutrienţi complecşi; produsele stupului:
mierea vie, polenul crud congelat; condimentele uscate şi măcinate
cât mai aproape de natural; apa naturală de izvor etc. Alimentaţia
vegană cuprinde diversitate de reţete, de la lapte de
migdale/susan/orez, pâine din nuci şi combinaţii diverse de seminţe
germinate, pizza, pateuri şi unturi vegetale, brânzeturi din nuci cu
un gust excepţional, chiftele, ciuperci cu maioneză, legume
marinate, deserturi extrem de simple şi delicioase, torturi, îngheţate
şi prăjituri sănătoase.
Stilul acesta de viaţă nu este extremist, ci promovează
consumarea unor cantităţi cât mai mari de mâncare în stare naturală
şi fiecare este liber să-şi aleagă proporţia dintre mâncarea raw
vegană şi mâncarea vegană/vegetariană gătită.
Marea majoritate a raw food-iştilor consumă 60-80% crud şi restul
de 20-40%, mâncare gătită vegetariană/vegană, precum supe de legume,
preparate făcute la slow cooker (aparat cu gătire lentă), la temperatura de 40˚C
pe o perioadă mai lungă, la aburi, la cuptor în vase de lut sau ceramică, într-un
cuvânt cât mai natural posibil.
Transformările mari în corp se realizează atunci când procentul de crudităţi
diversificate se apropie de 90% şi mă refer aici la schimbări miraculoase
realizate prin detoxifierea şi curăţarea organismului. Schimbări în ce priveşte
textura pielii, claritatea ochilor, părul şi unghiile devin mai sănătoase şi
strălucitoare. De asemenea, transformarea se localizează şi la nivel sufletesc,
spiritual cât şi mental.
Cantităţile mari de crudităţi ne menţin tineri la corp şi ageri la minte, plini de
armonie şi pace interioară.
În situaţii conflictuale, eşti în stare să iei decizii mai bune şi mai rapide, ai o
claritate şi o acurateţe a minţii pe care n-o poţi experimenta prin alimentaţia
clasică, gătită, te poţi bucura de o energie pe care nu credeai că o poţi avea
doar prin consumarea crudităţilor, pot să spun că te apropii de o percepţie
diferită când vine vorba de viaţă şi relaţiile cu ceilalţi oameni.
Devii o persoană mai deschisă, mai înţelegătoare şi răbdătoare cu cei din
familie sau din jurul tău.
(Va urma)
Conf. univ. dr. Carmen Răduţ

