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În vară, Constantin 
Duluțe, care a preluat 
de la defunctul Culiță 
Tărâță Insula Mare a 
Brăilei, cea mai mare 
fermă din Europa, anunța 
că a vândut afacerea 
companiei Al Dahra 
din Emiratele Arabe 
Unite, deținută de șeicul 
Hamdan Bin Zayed 
Al Nahyan. Vânzarea 
exploatației de 55.000 de 
hectare marca intrarea 
masivă a arabilor pe piața 
agricolă a Europei. 

S Denisa Marin

La acel moment, Du-
luțe a oferit unele 
detalii privind tran-

zacția, menționând că are 
o valoare între 200 și 250 de 
milioane de euro, că el ră-
mâne cu o participație mi-
noritară și că arabii au pla-
nuri mari la Brăila. ‘’Este 
strict vorba despre o tran-
zacţie între entităţi priva-
te, nu se vinde pământul 
din Insulă, că ăla e al sta-
tului, se vinde afacerea. 
Palma am bătut-o, după 
cum am agreat și clauze-
le generale... Din ce mi-au 
prezentat, vor investi cir-
ca 500 de milioane de eu-
ro, în cinci ani, în utilaje, 
amenajări pentru irigatii 
și extindere în zootehnie”, 
spune Duluţe.

Acum, acesta, cu o parte 
din bani deja în conturi, 
vorbește mai pe larg des-
pre ce se va întâmpla cu 
Insula Mare și planurile pe 
care la care în continuare. 
Doar cu o parte, pentru că 
finalizarea tranzacției se 
va face în luna februarie 
a anului viitor. Duluțe nu 
vrea să spună cât a încasat 
deja și nici cu ce procent de 
acțiuni rămâne.

Aflăm astfel, de la fermi-
er, că arabii au pregătiți 500 
de milioane de euro pentru 
modernizarea și  extinderea 
activității. Investițiile în 
utilaje, amenajări  pentru 
irigații și extindere în 
 zootehnie. Pe partea cu 
ani malele, este vorba de o 
dezvoltare integrată, de la 
creșterea animalelor - oi  – 
la sacrificare și  procesare. 
Înţeleg că vor să crească 
150.000 de oi în insulă, 
soiuri aclimatizate.  Este 
și normal la ce piaţă au 
ei. Sigur, acum am avut 
 ghinionul cu bolile astea 

la animale, de-au venit 
peste noi, dar situația se 
va regla”, precizează fer-
mierul. Potrivit acestuia, 
culturile locale vor fi păs-
trate, mai ales cerealele, 
iar unele, cum ar fi cele de 
lucernă (2.500 de hectare în 
prezent), extinse.  “Maxim 
10.000 de hectare vor fi 
cu lucernă - nutreț pen-
tru animale”, mai spune 
Duluțe. În prezent, acesta 
urmărește să cumpere cât 
mai mult teren agricol în 
țară. “Am în vedere 1.200 de 
hectare în zona Timișoara 
– Arad, de la un neamț, mai 
tatonez și sudul Moldovei. 
Ideea e că am multe opor-
tunități acum, lumea a 
aflat că stau pe cash și am 
tot felul de propuneri. Ide-
ea, în mare, este să cum-
păr terenuri pentru a face 
o afacere din vânzarea lor 
ulterioară.”

Cumpără și ferma, 
 beneficiază și de 
 subvenție de milioane

Agricost, firma ce deține 
concesiunea pe 30 de ani a 
Insulei Mari, cultivă grâu, 
lucernă și rapiţă. Duluţe a 
preluat în 2012, de la Age-
nţia Domeniilor Statului, 
cele 56.000 de hectare de 
teren arabil în cel mai bun 
loc agricol din ţară, Insula 
Mare a Brăilei.

Prin vânzarea fermei de 
către Duluţe, arabii vor be-
neficia nu doar de o supra-
faţă uriașă de teren, ci și de 
sume importante de bani de 
la UE, reprezentând plăţile 

directe de care beneficiază 
agricultorii din Europa. În 
2017, Agricost a încasat de 
la APIA 9,4 milioane de euro 
subvenţii agricole pe supra-
faţă, la care se vor adăuga 
sprijinul financiar aferent 
Măsurii 13 – Zone defavori-
zate, precum și plata spri-
jinului cuplat în sectorul 
vegetal pentru suprafeţele 
cultivate anul trecut cu lu-
cernă și soia. Adică încă 6 
milioane de euro. După ce 
vor achiziţiona Agricost, 
arabii vor plăti la Agenţia 
Domeniilor Statului o sumă 
pentru arendare, în jur de 5 
milioane de euro anual.

Cine este arabul din 
 Insula Mare?

Viitorul proprietar al 
Agricost este emirul emi-
ratului Abu Dhabi. Sheik 
Zayed bin Sultan Al Nahyan 
este președinte de onoare 
al clubului de fotbal Al Ja-
zeera și de-a lungul timpu-
lui a fost de mai multe ori 
 ministru și chiar prim-mi-
nistru al Emiratelor Arabe 
Unite. Deţine o diplomă 
de licenţă în știinţe politi-
ce și administraţie de afa-
ceri, pe care a primit-o de 
la  Universitatea Emiratele 
Arabe Unite  Al Dahra are 
activităţi în agricultură – 
cultivarea cerealelor, pro-
ducţia și tradingul aces-
tora, având două divizii, 
de hrană pentru animale 
și de alimente pentru oa-
meni, mai exact producţia 
de orez, făină, fructe și 
 legume. 

În ce vrea să investească omul care a exploatat cel mai mare teren agricol din Europa

Pământul românesc este aur 
curat pentru întreaga lume 

P U B L I C I T A T E

ANUNŢ

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea următoarelor posturi de 
cercetare vacante, perioadă nedeterminată și perioadă determinată, în conformitate cu prevederile Legii 319/2003 
privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare, a prevederilor HOTĂRÂRII nr. 457 din 4 mai 2011 privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul 
superior și a „METODOLOGIILOR DE CONCURS, pentru ocuparea posturilor de cercetare în Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

Posturi de cercetare-perioadă nedeterminată:

Nr. 
crt. Facultate Departament Poziţie în Statul 

de funcții Funcția de Cercetare

1 Stațiunea Biologică Marină Prof.dr. 
Ioan Borcea - Agigea

Stațiunea Biologică Marină 
Prof.dr. Ioan Borcea - Agigea

2 Cercetător științi�c III

2 Institutul de Cercetari 
Interdisciplinare

Departamentul de Stiințe 4 Cercetător științi�c II

3 Institutul de Cercetari 
Interdisciplinare

Departamentul de Stiințe 6 Cercetător științi�c II

4 Centrul CERNESIM L3- FIZICA 14 Cercetător științi�c III

5 Centrul CERNESIM L1- CHIMIE 23 Cercetător științi�c II

Posturi de cercetare-perioadă determinată:

Nr. 
crt. Facultate Departament Poziţie în Statul 

de funcții Funcția de cercetare

1 Biologie Cercetare 4 Cercetător ştiinţi�c 

2 Centrul CERNESIM L1-CHIMIE 4 Asistent cercetare

3 Centrul CERNESIM L1-CHIMIE 5 Asistent cercetare

4 Centrul CERNESIM L2-BIOLOGIE 10 Asistent cercetare

5 Centrul CERNESIM L3-CHIMIE 21 Asistent cercetare

6 Centrul CERNESIM L4-GEOGRAFIE-GEOLOGIE 26 Asistent cercetare

7 Centrul CERNESIM L5-FEAA 30 Asistent cercetare

8 Institutul de Cercetari 
Interdisciplinare

Departamentul de Stiințe 27 Cercetător științi�c

9 Geogra�e și Geologie Cercetare 6 Asistent cercetare

10 Geogra�e și Geologie Cercetare 2 Cercetător științi�c III

Tematica probelor de concurs, calendarul desfășurării concursului, conținutul dosarului de candidatură, descrierea 
posturilor de cercetare, activităţile aferente postului, salariul minim de încadrare a postului, tematica probelor de concurs, 
comisiile de concurs sunt a�șate pe: http://www.uaic.ro/angajariuaic/ și pe http://jobs.edu.ro/admin/posturi.php. 

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului în ziar.
Dosarele de candidatură se depun la Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională, șef serviciu, ing. Larie Tiţa, personal 

de către candidat sau prin postă la adresa Iași, B-dul Carol I, nr. 11, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Corp „J”, etaj 1, 
Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională.

Ordonator de Credite,
Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI 


