
UN PAT GERMINATIV PERFECT 
CU TIGER MATE 200 DE LA CASE IH

„Ceva nu este în regulă în mecanismele de piaţă, care 

nu sunt reglementate de o bursă internă. Am avea şi 

noi nevoie de o bursă care să nu lase micul crescător 

la mâna celor care sacrifică şi industrializează 

carnea”, - Iosif Pazuric, acționar majoritar Nutrientul
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Cât să fi trecut de când am auzit pentru prima dată despre reorga-

nizarea consultanței agricole românești? Păi, să fi fost prin 2005-

2006, când actualul premier Dacian Cioloș, pe atunci consilier al 

ministrului Agriculturii Gheorghe Flutur, a vorbit despre schimbarea 

din temelii a consultanței, „desființând-o” public pe ANCA. Nu, nu e 

vorba de vreo femeie, ci de o agenție a statului, înființată pentru a 

consilia agricultorii, de la cel mai mic la cel mai mare.

Vă mai amintiți de Agenția Națională de Consultanță Agricolă? A 

funcționat, pe bani publici (că doar era a statului, nu?!) vreo 10-

11 ani. Și, în tot acest timp, le-a arătat oamenilor de la sate cum 

se face agricultură, i-a consiliat pe cei care au vrut să investeas-

că în spațiul rural… Da, i-a îndrumat spre afaceri cu struți, viermi 

de mătase, râme și multe alte tichii de mărgăritar care lipseau de 

pe capul românilor. Așa cum lipsea cu desăvârșire piața pentru 

valorificarea produselor de la struți, viermi sau râme!

Alte „realizări” ale fetei morgana ANCA au mai fost tone, mii de 

hârtie consumată pentru tot felul de cărțulii de specialitate, însă 

fără prea multă legătură cu realitatea rurală. Consultanții statului 

s-au plimbat prin toată lumea pentru a vedea ce fac alții. Trebu-

iau să vină cu modele pe care să le adapteze la noi.

Dar, de morți numai de bine, parcă așa se zice.

De vreo zece ani, ANCA nu mai este decât o stafie care bântuie 

prin consiliile județene sub numele de „Cameră agricolă”.

Cum spuneam, Cioloș, om umblat prin lume, cu mintea deschi-

să și cu ceva școală prin Franța, a militat pentru schimbarea la 

față a consultanței agricole românești. În fapt, actualul premier 

și fost comisar european al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, este 

inițiatorul Legii Camerelor Agricole, un act normativ care a suferit 

numeroase modificări, azi camerele agricole fiind nefuncționale.

Legea 283/2010 a fost modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 

58/2013 a Guvernului României, în încercarea de acaparare po-

litică a camerelor agricole, ajunse pe ștatul de plată al consiliilor 

județene și având angajați mulți „specialiști” ai decedatei ANCA.  

Așadar, printr-o ordonanță dată urgent de Guvernul USL au fost 

eliminate atribuțiile cu putere de decizie pentru fermieri. Astfel 

că, în prezent, la nivel național sunt doar 14 camere agricole ale 

fermierilor, private.

Nu cu mult timp în urmă, în Camera Deputaților, la Comisia de 

Agricultură, au avut loc discuții aprinse pe tema camerelor agri-

cole. Nu au fost nici primele și probabil că nu sunt nici ultimele. 

Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu spune că  premierul Daci-

an Cioloș ține la modelul francez, de trecere în sectorul privat de 

utilitate publică a consultanței agricole și a camerelor agricole, 

cu finanțare din surse bugetare, timp de patru ani. Însă, Irimescu 

Camerele agricole, doar 
un budoar al politicienilor
MIHAELA PREVENDA

privește cu scepticism dorința șefului său, susținând 

că fermierii, după perioada de grație de patru ani, nu 

se vor putea autofinanța. Motiv pentru care oficialul 

MADR crede că zona de consultanță ar trebui să intre 

sub jurisdicția direcțiilor agricole județene.

Președintele Camerei Agricole Naționale (CAN), fer-

mierul Cornel Stroescu a luat în vizor activitatea came-

relor agricole de pe lângă consiliile județene, entități 

care deși au finanțare și personal angajat, nu fac în 

opinia sa o activitate concretă de susținere a produ-

cătorului agricol din România, motiv pentru care solici-

tă o statistică pe țară în intervalul 2007-2014. În toată 

această perioadă, camerele agricole din CJ-uri au avut 

personal angajat, specialiști care ar fi trebuit să miște 

ceva pentru fermieri. În timp ce, camerele agricole pri-

vate au fost mai active. Spre exemplu, Camera Agrico-

lă privată Mehedinți, pe care o conduce Stroescu, face 

demersuri pentru obținerea banilor necesari irigării a 

nu mai puțin de 80.000 de hectare afectate de secetă, 

în sudul județului.

„Pentru a fi eficiente, trebuie evitată imixtiunea poli-

ticului în camerele agricole. Sigur că o colaborare cu 

politicul este binevenită şi de dorit, dar una e colabora-

rea ca structură consolidată cu factorul politic şi alta e 

să se amestece factorul politic în structurarea camere-

lor gândindu-se că pot fi un vector electoral foarte bun 

în mediul rural. Partidele ar avea de câştigat pe termen 

scurt din această abordare, dar ar avea de pierdut pe 

termen mediu şi lung agricultura românească. Came-

rele agricole ar trebui să le dea încredere agricultori-

lor. Să fie structuri de interes public în care responsa-

bilitatea să aparţină totuşi fermierilor aleşi. Adică să nu 

fie finanţate 100% de stat. Și chiar şi finanţarea care 

vine de la stat să fie făcută în baza unui contract cu 

termene clare. Aşa cum statul poate finanţa, în baza 

unui contract clar de responsabilităţi şi servicii pe care 

camera agricolă trebuie să le îndeplinească, şi consili-

ile judeţene o pot face. În Franţa, Austria sau Germa-

nia, autorităţile locale, dacă au un interes specific în 

agricultură, pot face exact acest lucru”, declara Dacian 

Cioloș pe vremea când ținea în mâini frâiele agricultu-

rii europene.

Până una-alta, timpul trece în defavoarea fermierilor și 

a spațiului rural românesc.

Editorial
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Ce ți-e și cu țăranii ăștia, domnule... deși au o grămadă de tre-

buri, și prin propria ogradă, și pe câmp – chiar 

dacă suntem încă în iarnă – nu-i mai ține 

Domnul Dumnezeu pe acasă. Pleacă cu 

traistele pline la oraș, pe la doctori – 

că nu se mai poate răbda boala –, pe 

la copii și rude – că i-a răzbit dorul de 

atâta nevedere –, pe la autorități – cu 

jalba în proțap, să-și găsească drepta-

tea. Și că vin n-ar fi, poate, atât de grav, 

ba, chiar deloc. În definitiv și la urma ur-

mei, e democrație, libertatea de mișcare, 

ca și cea de liberă exprimare a omului nu 

pot fi îngrădite. Cu unele excepții, cunoscute, 

desigur, mai vechi ori mai recente – n-am zis 

nimic de Antene. Ceea ce este grav cu țăranii 

ăștia veniți în vizită ori cu treabă, prin cele municipii, ori chiar 

prin capitală, este că nu-i poți lăsa o clipă singuri. Da, egzact 

ca pe niște copii mici. Dacă urcă în autobuz, tramvai sau tro-

leibuz, poți fi sigur, că or îi buzunăresc șuții, care mișună pes-

te tot – în pofida declarațiilor pompoase, cum că se pune sta-

vilă hoților de buzunare –, ori că, tot un drac, cad pe mâna 

controlorilor – autentici ori falși – de la întreprinderile de 

transport care îi prind fără bilet și, în consecință, îi amendea-

ză și îi lasă fără o lescaie, când vine vremea să le achite. Asta, 

bineînțeles în cazul în care n-au fost atacați în tren sau pe 

stradă și în plină zi de bande specializate de tâlhari, care iau și 

haina de pe om, în deplina indiferență a martorilor. După cum 

se poate întâmpla, și s-a întâmplat, ca în graba de a ajunge 

unde și-au propus, cei pe care i-am numit, să renunțe la mij-

loacele de transport, și s-o ia perpedes apostolorum, adică 

pe jos. Și atunci alt bucluc în care intră singuri și nesiliți de 

nimeni. Obișnuiți cu drumul lor de la țară, pe care îl știu și cu 

ochii închiși – chiar dacă e plin de hârtoape ori de glod până 

la glezne –, nici nu le trece prin minte că la oraș e cam altfel. 

Cu totul și cu totul altfel: cu guri de canalizare, la care lipsesc 

capacele – c-au fost furate –, cu excavări și construcții lăsate 

de izbeliște – că merge și așa, cum zice românul. Ori în atari 

condiții, nenorocirea nu are cum să nu se producă – de unde 

și vorba: prost de dă în gropi! Are cineva vreo vină pentru toa-

te astea? Municipalitățile în niciun caz. Că doar la multele pro-

bleme cu care se confruntă – auzi ce banc prost – n-or să-

și piardă vremea cu toți gură cască, care umblă teleleu prin 

urbe. Și, dacă stau și mă gândesc bine, așa le trebuie țăranilor 

ăstora veniți pe la oraș. Să stea acolo, la ei, la țară, la coada 

vacii și să producă pâinea și vinul și porcul patriei. Că dacă 

iarna nu-i ca vara, vorba Ecleziastului Băsescu, nici orașul nu-i 

ca satul. Așa să știți și să luați aminte! Că om fi noi în Evropa, 

dar mai e mult până departe. Al dracului de mult!
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MIHAIL EMINESCU

„Banul „reprezentează" nu-
mai munca, nu este ea însăși, 
și, aducând bani mulți cu ciu-
bărul într-o țară în care munca 
lipsește, vei ajunge să plătești 
o zi de lucru c-un napoleon, o 
pereche de cisme cu cinci, și-
ncolo tot povestea veche, adică 
tot sărac, dovadă țările cu mine 
de aur din America. Căci dintre 
cel ce câștigă 10 și cheltuiește 
11 și cel ce câștigă 2 și 
cheltuiește 1, acest din urmă e 
cel bogat, iar cel dintâi e sărac. 
Apoi se mai răspândise încă o 
părere greșită, care era, ba mai 
este încă aproape generală, că 
țara noastră e cumplit de boga-
tă și că poți cheltui din greu, ea 
tot o să aibă de unde plăti. Nu-
nțelegea nimeni că bogăția nu 
este în aer sau în pământ, ci în 
brațe și că, unde lipsesc brațele 
sau calitatea producției e proas-
tă, nu poate fi nici vorbă măcar 
de țară bogată.”

Fragment din „Icoane vechi şi icoane nouă”, 

publicat în „Timpul”, în anul 1877

Citatul ediției
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În vârful peniței
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CARICATURĂ: A. F. BADIUACESTA ESTE UN PAMFLET ȘI TREBUIE TRATAT CA ATARE

Scrisoarea lu’ Gheorghe
Io’te’te că dete Ăl-de-

Sus, ori Ăl-de-Jos, că nu 

prea’mi dau seama den 

cauză de netimbrată şi 

trecură ceva vremi de 

cand ne procopsirăm...lă-

udat fie’i numili nu spui 

cui, da’l ştii alde Matale, 

cu gubern de tecnocraţi. 

Hooo Șefu’! Potoleşte’te! 

Știu că pe normalelea ar 

trebui să fie guvern, da’ 

să-mi sară ochii, dacă nu 

se comportează consecventli (asta’i in brucseleză!) ca 

gubernatori. Pă’ ca’cum să spui altu’ fel, despre unii 

care’le vrea să le muncim pintru doi lei, decât că ie de 

trei parale. Auzi bre, nici comuniştii (n’ai apucat ma-

tale că ierai scutecist pe vremile ălea), nu ziceau aşa 

despre ostenelile noastre la stat. O dădea cu chichiri-

michiri, muncă dupe putirinţă, leafă dupe nevoinţă, nu 

e pită fără muncă, nice muncă, fără leafă şi când ie-

rea la o adică, băga la ’naintare suta de lei, să-ţi ţie de 

frig. Bree, da ce sută! Că pe vremuri suta ierea, sută, 

nu ca azi, când suta-i a enşpea parte den intrarea la 

budele lu’ Dom’Sorin (primarele, nu doftoru’!). Îs supă-

rat! Ocnă! Păi d’aia ne arserăm noi (nu noi-noi, da’ aşa 

vine de-o vorbă!) în clubul de la ceape, ca să ne ridi-

ce ăştia minima pe ieconomie, cu nice doua bumăşti, 

şi nu acu’, ci hă-hă, p’in vară. Nu zic, o să-i frigem pe 

turiştii rusnaci la netimbrată, care’le or să cam ne nă-

pădească, ca lâţeii, tiristele, mai ales acu’ de când le-a 

tăiat chelbosu’ maiuneza, da’ noi, ăştia, ielectorii cu 

minimul pe ieconomie cu ce ne alegem? Asta’i grijea 

de tecnocraţi? Mai bine lipsă! Auz? Da? Ce zici? Că 

vine alegerile şi completăm? S’o crezi alde matale. Ce 

nu te uiţi in jur? Răposaţii nexam! Crezi că-i mai bagă 

dom’Liviu la inintare! Ăi d’afară nexam că se împuţi să-

sescu’. Ăia frumoşi şi liberi, se ofiliră!. Breeeee! Ăştia 

de de alesă în locu’ lu’ Dom’Victoraş n’are sânje’n en-

stalaţie. În, mâine cinci luni, nice la încălzirea globală 

nu ne branşară, de deteră colţu’ la loc cu verdeţă bă-

bătiile şi maidanejii pe care’i prise vâju mai acu’ tri sap-

tămâni. Și mai zice că vine de la Brucsel, unde toţi ie 

branşaţi la incălzirea globală, ceti io pe net. Cu ante-

corupţia făcură sânje’n ....(nu pot să spui, da’ ştii Mata-

le!). Aşa nu se mai ecsistează să se poată! Am înţeles 

Dom’Aditză! Am înţeles, Nea’Dan! Am inteles, Pisi-

cutzu! Hai, Nea’Jiji! Coana Lenutza, treacă şi ea! Da’ 

ce ai dom’le cu Enteresu Naţional? Carele’i ca’ cum ie 

Sfânta Sfintelor! Și pintru ce? Pintru înainte mergătoriu? Io, drept 

să’ţ spui, nu simţesc deloc, da’ deloc, nevoia să mă arate lumea 

cu deştu’ piste două mileniuri, ca’cum îi arătăm noi acu’ pe Irod, 

Irodiada şi Pilaţiu la un loc. Ca să nu mai spui, că nici măcar c’o 

gripă mai de Doamne-Ajută nu ne procopsiră. Tot porcească! Tot 

păsărească! Oare nu vede că în ţările cu demoncraţie consoli-

dată, ba chiar şi în lumea a treia găseşti rika pe toate drumurili. 

Adică ne strică? Ce dacă n’are vaccinuri? Dacă-i gripă, netim-

brata şi usturoiu’ îi dă de cap! Ce dacă usturoi ducem din China? 

Netimbrată le furnizez io, câtă vor, da’ să nu mă încurce cu achi-

ziţia publică. Derect! Dacă nu ştie, că de un’ să ştie, că ie noi în 

capu’ la treaba, le spun io, că am mai furnizat şi pintru ultimili ale-

geri şi manifestaţii. Ieri auzii alta! Ci’că ie on tecnocnocrat care-

le vrea să-i scoaţă de la tainu’ de spiţerii compensate pe ăia de 

nu se grijesc ca’ cum le zice doftoru’! Bag de’un parecsamplu: 

mie’mi zice s’o las cu netimbrata şi cu papiroasele că mă bolnă-

vesc de’o nefăcută şi dau colţu’. Booon! Să prepunem că mă las! 

N’ai să vezi, da’ prepunem! Nu mai dau colţu’? Ori atunci când o 

să’l dau, îmi garanteză c’o să-l dau sănătos tun? Pe bune, cre’că 

un tecnocrat lână’n lână, ar fi trebuit să vie cu legea că ăia de dă 

colţu’ sănătoşi primeşte ’napoi asigurare, să-şi tragă neşte po-

meni şi neşte parastase meseriaşe cu tiutiun şi netimbrată să 

aivă pe cea lume! Ţ’aş mai zice, da’ mă uşurai. Acu’ poc să’ţ zic şi 

ce’mi plăcu, că ie şi unele de’mi plăcu. Îmi plăcu de dom’ Biriş, ăl 

cu haznaua în insulele altora, de ne zisă dă Fişcala Secsi. Nu vrei 

alde matale să’i spui că când o trimite fişcalii, la mine s’o trimeaţă 

pe Secsi-Fişcala, nu că mi’aş plăti io empozitu’, da’ ceva tot o să-i 

vâr. În cont, bun înţeles! Imi plăcu de ăla de la agricultură, când fu 

cu haleala tocsică den marşeuri. Trăi’i’ar famelia lui de ministru’ 

tecnocrat, că’mi crescu’ vânzările la afacerea dă familie de’o am 

în buza Oborului. Tradişionalciodidproduct. O ştii! Breee! Îmi cres-

cu încasările, ceva de groaza lumii. Știi cum? Ca’ cum crescu es-

porturili la grâu, mai an, când Ăla Micu, tot de la agricultură, dete 

pe goarnă că’i grâu de vite, de năvăliră harapii să umple maţu’ la 

faraoni! Tot aşa o năvăliră espaţii pe A Mea, de ziceai că e muş-

tele la...(nu poci să spui, că eşti gazetă cu ştaif!). Și nu vrea dăcât 

locale şi tradiţionale! Mai greu fu pintru mine cu aprovizionarea, 

că la aşa dever, ie de alergat p’in marşeuri după espirate, de ră-

zuit ietichetele (le lipeşte cu superglu nenorociţii) şi de împicăţit 

a muscă, că ăştia, espaţii adicătelea, se uită să vază dacă ie im-

picăţite, dacă nu ie împicăţite e clar că ie pline de ieuri şi de ie-

uri ie iei plini d’ale lor, până’n gâţi, nu le mai vrea şi p’ale noastre. 

Apropont! Nu ştii pă cineva c’o  privată de fiţe, d’aia de piţipoance 

şi piţiponci? Mi se împuţi fro’.... jde de putini dă telemea şi nu poci 

s’o vânz de tradiţională, că espaţii mei, care e sătui de bliodover-

niuriri şi rochefoarte, trece pe lângă ea ca’cum trece intersitiu’ 

p’in haltă. Dau parandărăt! Cum cât?! Tradiţional! Douăj de pro-

centuri, pe din două, să râmâi şi io cu zece. Hai pa!

Gheorghe
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Primăvăratul și văratul
Organizarea stânelor. Încă de pe la Sf. Ion (7 ianua-

rie), proprietarii de oi se gândesc la ce stână să-şi ducă 

oile. În mod obişnuit, mai toţi rămân la stâna din anul 

precedent. Se mută numai cine a avut nemulţumiri.

Când se pun bazele stânii, întâi se adună câteva gaz-

de cu oi mai multe şi se înţeleg ce baci să aleagă. După 

ce au căzut de acord, se duc la cârciumă sau la un pro-

prietar acasă şi beau aldămaşul. Tocmeala definitivă se 

face la Sf. Gheorghe (23 aprilie).  Atunci se înţeleg ce 

simbrie să dea ciobanilor şi cât trebuie să primească 

Consemnări asupra 
păstoritului tradițional 
din Vrancea (II)
A CONSEMNAT DR. ING. TEODOR MARUȘCA

Despre păstorit la români s-au scris numeroase lu-
crări începând cu Dimitrie Cantemir, până în zilele 
noastre. În volumul IV al Marii Enciclopedii Agricole, 
apărută în 1942 în editura P.A.S. Bucureşti, la ter-
menul „păstorie” (pag. 494-503) dr. Ion I. Oţel, auto-
rul lucrării „Cercetări asupra păstoritului în Vrancea” 
(Bibl. Zoot. nr. 22, 1936) face o remarcabilă prezen-
tare a acestei îndeletniciri specifice românilor. Deşi 
au trecut şapte decenii de la apariţia acestor studii, 
considerăm ca o datorie de onoare să redifuzăm în 
paginile Revistei Fermierului problematica păstoritu-
lui în Carpaţii României. Lucrarea se doreşte un în-
demn la respectarea tradiţiilor pastorale ce trebuie 
împletite cu noile cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii pen-
tru a uşura munca grea a crescătorilor de animale şi 
a le crea condiţii mai bune de vieţuire în izolarea şi 
climatul aspru al zonei montane. Din aceste relatări, 
cei care administrează spaţiul rural montan şi cres-
cătorii de animale autentici de azi pot trage numeroa-
se învăţăminte preţioase, după care să recucerească 
patrimoniul pastoral aflat acum în diferite stadii de 
abandon, cu pierderi incalculabile pentru economia 
naţională.

gazdele. Cuvântul cel mai greu îl are cel cu oi mai multe. El este 

stăpânul stânii. În multe locuri proprietarul stânei e baciul.

Alegerea păstorilor se face dintre cei care au mai fost la oi. 

Ciobanii se formează prin învăţământ mutual de la unul mai bătrân. 

În general, păstorii mai bătrâni nu prea vor să spună celor tineri 

toate tainele meseriei lor. În unele comune, sunt familii care, din 

tată în fiu, se ocupă cu ciobănitul. E un bun obicei, căci de mici co-

pii se desprind cu felul cum trebuie îngrijite oile. Din nefericire, cei 

mai mulţi ciobani şi baci nu ştiu carte, sunt nepricepuţi şi nu sunt 

pătrunşi de însemnătatea rolului pe care îl au. Păstorul primeş-

te în mână un capital de o valoare foarte mare, a cărui conservare 

şi fructificare depinde numai de priceperea şi osteneala lui. Odată 

cu o mai bună valorificare a produselor oilor, va veni desigur o mai 

bună alegere şi retribuire a ciobanului.

Abel Beckerich, într-un raport prezentat în 1929 la ,,Congres du 

Mouton” (Congresul oilor), spune că: „niciodată nu trebuie apreci-

at mai mult un mecanic decât un cioban, căci ciobanul lucrează cu 

o maşină vie, a cărei bună funcţionare necesită cunoştinţe tehnice 

tot aşa de întinse ca ale mecanicului ”.

Simbria ciobanilor se hotărăşte la Sf. Gheorghe. Atunci stăpâ-

nul stânii face aşa-zisa împăcare cu ciobanii pe care îi plăteşte în 

bani.

Acolo unde baciul e proprietarul stânii, el e tocmit prin zeciuia-

lă: a zecea parte din cantitatea totală de brânză; cealaltă revine 

proprietarilor. Înainte vreme, acesta era obiceiul în toată regiu-

nea Vrancei. Brânza se împărţea la 29 august. Atunci se cântărea 

toată brânza şi se calcula după numărul mânzărilor, baciul îşi lua 

zeciuiala, se mai dădea brânză şi moşnenilor care nu aveau oi, 

celor săraci, pentru că aveau şi ei dreptul la păşune. Azi, propri-

etarii primesc 3-4 kg brânză de mânzare, după învoială. Cantita-

tea de brânză lipsă este completată de stăpânul stânii în bani. De 

cele mai multe ori însă brânza întrece cantitatea prevăzută la în-

voială; surplusul revine stăpânului. Proprietarii plătesc stăpânului 

stânii 15-20 lei de oaie şi 2-3 kg mălai. Cei cu oi mai multe dau şi 

cheag. Sarea o au în regiune şi nu plătesc decât transportul ei.

Urcatul la munte. După topirea zăpezii, oile sunt scoase la pă-

şune. Până la organizarea stânii, ele sunt îngrijite de proprietari, 

pe locurile de cosire din jurul satului. Unii le dau în paza ciobani-

lor de la Sf. Gheorghe până la săptămâna Înălţării, când se face 

înţărcarea. Cu această ocazie, se practică diferite obiceiuri su-

perstiţioase. Astfel, la Sf. Gheorghe ciobanii nu dorm ca să nu ia 

somnul mieilor. Tot la Sf. Gheorghe, ei ung uşile de la grajdul oilor 

cu usturoi, pentru ca strigoii să nu ia mana oilor. Până la săptă-

mâna Înălţării, mieii sunt ţinuţi la un loc cu oile. Seara doar îi aleg 

pentru a mulge oile. La prima mulsoare se pune un ban în gălea-

tă, pentru ca oile să aibă mană mai multă. Înainte de Paşti, mieii 

sunt separaţi o zi întreagă, iar din laptele muls se face caşul, care 

se duce jertfă la biserică în ziua de Paşti.

Înţărcarea se face în mod obişnuit în săptămâna Înălţării. Anul 

trecut în cele mai multe sate înţărcarea s-a făcut la 21 

mai.

După înţărcare se fac 4 botee (turme de oi), unul cu-

prinde sterpele, unul mieii, unul mânzările şi unul ber-

becii. Din sat pleacă trei botee: al sterpelor, al mânzări-

lor cu mieii şi al berbecilor. Odată ajunşi la munte mieii 

sunt separaţi şi duşi la păşune la 3-4 km depărtare de 

mânzări.

În unele sate mieii nu se urcă la munte, ci sunt păscuţi 

şi îngrijiţi în jurul satelor. Parte din oameni ţin oile mai 

slabe acasă, împreună cu cârlanii. Nici berbecii nu se 

separă peste tot în ziua urcatului la munte, ci la unele 

stâni ei se aleg la 6 august şi se pasc separat până la 

Vinerea Mare – 14 octombrie. Sunt şi stâni unde ber-

becii nu sunt aleşi niciodată dintre oi, încât ei încep să 

mârlească prea devreme şi oile fată chiar în mijlocul 

iernii.

După urcarea oilor la munte, ciobanii nu se mai reîn-

torc decât toamna târziu, din cauză că stânele sunt si-

tuate la depărtări mari, de aceea despărţirea lor din 

sate se face cu mare greutate.

Câinii ciobăneşti sunt ajutoarele de cel mai mare 

folos pentru păstori. Turmele cele mai frumoase au în-

totdeauna şi câinii cei mai frumoşi. După felul cum la-

tră câinii, ciobanul ştie cu ce fel de dihanie are de a 

face. Astfel, când ei latră pe loc, e semn că a venit ur-

sul la oi. Câinii nu se dau niciodată la urs, îl înconjoară 
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doar şi-l latră ca pe vita  mare. Când vine lupul, câinii îl 

fugăresc, iar lătratul se aude din fugă.

Cei mai buni câini sunt aceia care sunt crescuţi de mici 

pe lângă oi, ei devin paznicii cei mai credincioşi. Sunt răi 

faţă de străini şi mai ales faţă de cei care nu sunt îmbră-

caţi cu iţarul românesc. Foarte greu te scapă din gura 

lor chiar şi stăpânul. De multe ori sar şi muşcă pe furiş.

Câinii ciobăneşti din Vrancea, şi anume cei mai caracte-

ristici, sunt ceva mai mici decât cei de la câmpie. Exem-

plarele mai bune au talia de circa 60 cm. Conformaţia 

lor se apropie mult de standardul fixat de Institutul Na-

ţional Zootehnic pentru câinii ciobăneşti româneşti. În 

Vrancea sunt foarte puţine exemplare cu caracterele de 

rasă ale câinelui ciobănesc. Aceasta din cauză că cioba-

nii obişnuiesc să castreze câinii cei mai frumoşi, pentru 

a-i avea întotdeauna lângă ei şi pentru a fi mai liniştiţi.

De regulă, la stână se ţin câini de curte mai mici, mai 

puţin puternici, dar care simt repede apropierea fiarelor 

sau rău-făcătorilor. Din 150 de câini, abia 15-20 au avut 

mai apropiate caracterele de rasă ale câinelui ciobă-

nesc românesc.

Câinii de la stână, în majoritate, nu pot fi abordaţi de 

străini decât ţinuţi în poziţii nenaturale, de aceea abia cu 

mare greutate li se pot lua câteva dimensiuni corporale.

Despre păşune şi 
păşunat
Munţii Vrancei sunt admirabili pentru păşunat. Cărări-

le şi drumurile de munte străbat plaiuri întinse. Datori-

tă factorilor climaterici, vegetaţia în aceste ţinuturi este 

deosebit de interesantă. Regiunea întreagă e în zona pădurilor. Po-

ienele naturale sunt foarte dese. În aceşti munţi, cum observă Sa-

bin Opreanu, e o alternare curioasă a pădurilor de fag, brad şi mo-

lift şi chiar o inversiune a lor. Plaiurile platformei superioare sunt 

îmbrăcate în făget, care urcă până la limita superioară a pădurii, 

iar fundul văii şi coastele sunt acoperite cu păduri de brad. Aceas-

tă inversiune e pricinuită de căldurile puternice, de puţinele preci-

pitaţii şi de suprafaţa prea întinsă a platformei. Tăierile de pădure 

sunt intense. Societatea „Năruja” a instalat o linie pentru trenul mic 

de povară, care aduce lemn din Valea Nărujei de la Gociu până la 

Comandău. Lemnele sunt ridicate din fundul văii şi de pe coaste 

cu ajutorul funicularelor. Tăieturile sunt invadate de zmeuriş, spini 

şi tufişuri, care fiind neumblate, construiesc admirabile adăposturi 

pentru urşi şi lupi.

În jurul satelor s-au făcut despăduriri din cauză că locuitorii cre-

deau pădurile lor fără sfârşit şi apoi nu aveau loc de cosire şi de 

cultură.

După datele specialiştilor noştri, flora acestei regiuni este foarte 

bogată în plante cu însemnată valoare nutritivă. Încă de pe vremea 

lui Dimitrie Cantemir, păşunile din Vrancea erau renumite. Altfel nu 

le-ar fi citat ca exemple de păşune bogate. Astăzi însă aceste pă-

şuni sunt neîngrijite. Ele sunt pline de spini şi mărăcinişuri, care 

ocupă întinderi însemnate de teren ce rămâne neproductiv şi apoi 

aduc pagube prin aceea că smulg lâna oilor. Ienuperii şi ştirigoaia 

năpădesc goluri întregi. Prin turbării şi locuri mai mlăştinoase, găl-

beaza producea pierderi destul de însemnate, înainte de a se trata 

oile contra acestei boli.

Una dintre cauzele că nu s-au curăţat păşunile e că vrâncenii au 

locul în devălmăşie şi astfel având aceleaşi drepturi, vacile, oile şi 

caprele păşunează la un loc. Înainte muntele era împărţit. Unde pă-

şunau oile nu păşunau caii şi vitele. Acum nu se mai pot înţelege. 

La foarte multe stâni sunt şi capre, care distrug brădetul şi între-

ţin un permanent conflict între păşune şi pădure. Ele constituie aici 

,,vaca săracului” şi aparţin de regulă populaţiei mai puţin înstărite.
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Deținătorii de mari suprafețe în câmp, 

producători de cereale, cartofi sau 

producători de legume. Iată câteva 

exemple de specializări care, aparent, 

nu au legătură cu vinul. De ce s-ar im-

plica acești agricultori în „creșterea” 

Concursului Internațional de Vinuri 

București - IWCB? În primul rând...

pentru că pot! Dincolo de glumă, vinul 

are capacitatea de a construi un brand 

românesc, brand care ajută orice alt 

produs agricol care, prin specificul dat, 

nu are tot atâtea elemente de perso-

nalizare și conexare cu un loc anume.

Și lavanda care provine din Franța se 

vinde mai bine decât lavanda din Slo-

vacia, de exemplu, doar datorită bran-

dului de țară francez, consolidat prin 

cultură și vin!

Așadar, agricultorii în întreg cuprinsul 

termenului, înțelegând și crescătorii 

de animale (zootehnia) își pot asuma 

acțiuni de „construcție” care să le fie, 

în scurt timp, răsplătite.

Unii dintre cei de mai sus au unități de 

prelucrare.

Valorificarea superioară se poate face 

și prin asocierea cu vinul, produs a că-

rui plusvaloare este dată și de ele-

mentele acorporale: identitate, emoție, 

tradiție, racord la anumiți ani de 

producție, semnătură umană etc.

De ce să sprijine 
fermierii International 
Wine Contest 
Bucharest?CĂTĂLIN PĂDURARU

Am enunțat, deseori, ideea că oame-
nii din agricultură (și alții decât cei 
din horticultură), de pe întreaga fili-
eră, ar putea ajuta IWCB și ar putea 
să se ajute de IWCB. De ce?

Producătorii și importatorii de utila-

je, echipamente, mașini, tractoare, 

substanțe de suport au șansa – prin 

parteneriatul cu vinul și cu un astfel 

de concurs - să își umanizeze mesajul 

firmelor lor și un interes direct de a fi 

cunoscuți și de către oameni care nu 

s-au apucat ÎNCĂ de agricultură, de 

clienții finali de produse agricole, de 

publicul din alte țări care sunt targeta-

te în comunicarea IWCB.

Că veni vorba de public: consolida-

rea mărcilor comerciale ține de „publi-

cul” deja existent (captiv), dar și de cel 

potențial. Întotdeauna trebuie să pri-

vim și spre viitor. Astăzi, poate că stăm 

bine și suntem liniștiți. Cum facem să 

păstrăm această situație și mâine?

Este timpul ca toți 
să ne apropiem de 
vin, mai ales de 
cel românesc
Așa cum spuneam, văd o legătura ex-

celentă între vin și procesatori, produ-

cătorii de produse finite sau cei care 

pun în circulație produse alimentare 

tradiționale. Să știți că, la acest capitol, 

România este foarte în urmă. Țări cu 

agricultură mult mai modestă față de 

cea de la noi și cu vinuri timide, angre-

nează aproape automat atributele aces-

tor categorii de produse agricole cu 

vinul și manifestările dedicate, pentru 

a-și crea atuuri competitive pe piețele 

internaționale sau pentru a încuraja 

consumul produselor lor în țara de ori-

gine. Se poate observa fără niciun efort 

că, la noi, asocierea cu vinul românesc 

începe să fie confiscată, încet-încet, de 

Grana Padano, Prosciutto, Camambert, 

miel neozeelandez, ș.a.m.d. Nu vom pu-

tea invoca teoria conspirației sau lip-

sa de implicare a autorităților, atunci 

când ne va fi greu, pentru că, deocam-

dată, manevrele inteligente de market-

ing sunt marcate pe teritoriul românesc 

de... nonacțiune, nonparteneriat, non...

După cum, probabil, știți, există vi-

nuri „bio”. O alăturare logică ar tre-

bui să funcționeze: toată pleiada celor 

implicați în zona „bio”, „eco” să sprijine 

aceste vinuri. Și invers.

În acest deceniu, foarte multe firme 

s-au specializat pe atragerea de fonduri 

europene. Mare parte din acestea au 

finanțat, cumva, activitățile din „amon-

te”. Plantări, reconversii, dotări tehnolo-

gice etc.

Este timpul ca aceste firme să se apro-

pie de vin ca produs care are nevoie 

de comunicare pentru a fi vândut și să 

acceseze noile fonduri de promovare. 

Numai că asta nu se poate face de la 

„distanță” și este o activitate care nu se 

poate baza doar pe câteva contacte di-

recte cu un număr limitat de crame și 

de prestatori în domeniul comunicării. O 

rampă bună este, vă repet, IWCB.

Prin poziția de influență, prin spațiile media achiziționate (din țară 

și străinătate), prin atenția pe care o captează, nu în ultimul rând și 

a unui important capital de simpatie, IWCB, dacă este ajutat, poate 

răsplăti over rate-card. Adică beneficiile celui care sprijină IWCB să 

fie cu mult mai mari decât efortul.

Ar fi potrivit poate, să vedem și CUM s-ar putea realiza acest sprijin.

Direct, prin suport financiar sau în bartere și servicii, vouchere. Toate 

acestea se pot converti în plata colaboratorilor sau, dacă e vorba de 

produse, se pot transforma în premii și cadouri pentru presă, pentru 

premianți, pentru voluntari...

Informând, „presând” autoritățile cu care intrați în contact: Camere 

agricole, de comerț, administrație locală și centrală dar și asociații, 

patronate, uniuni, ș.a.m.d.

Chiar și răspunsurile negative sunt folositoare.

În viitor, va trebui făcut un decont al leneviei, incompetenței sau a 

ignorării interesului național, strivit de apetitul exclusiv pentru intere-

sul propriu. Măcar am putea avea o listă cu cei pe care nu mai pu-

tem miza. Tot e bine.

Prin simpla dumneavoastră prezență la evenimentele dedicate vinu-

lui, ca formă simplă și plăcută de a vă atașa de valorile pe care aces-

ta le are sau prin accesarea periodică a fluxurilor de informație cu 

subiect „oeno”.

Vă invit să nu mai transferăm și această schimbare de atitudine 

generației viitoare pentru că, să recunoaștem, îi lăsăm foarte multe 

de rezolvat!
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Moldova se confruntă cu un deficit major 
de apă
Președintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli 
– LAPAR, Laurenţiu Baciu susţine că zona Moldo-
vei se confruntă din nou cu un deficit major de apă. 
„Avem stocuri mari de cereale în ţară, exporturile s-au 
diminuat foarte mult, iar zootehnia este în impas. 
Suntem fruntași la importuri de carne, lapte, fruc-
te. Agricultorii români nu își găsesc piaţa. În aceste 
condiţii, nici natura nu ţine cu noi. Avem o lipsă acută 
de precipitaţii. De irigaţii încă nu putem vorbi. La ora 
actuală, deficitul de apă este enorm, în zona Moldovei 
fiind undeva la vreo 1.500 de metri cubi pe hectar.”
Informaţia vehiculată de Laurenţiu Baciu este confir-
mată de prognoza agrometeorologică 16-22 februarie 
2016, conform căreia aprovizionarea cu apă accesibilă 
plantelor de grâu de toamnă pe profilul de sol 0-100 
cm va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de op-
tim şi optime în aproape toată ţara, cu excepţia unor 
suprafeţe agricole din vestul Moldovei, unde izolat se 
vor înregistra deficite moderate de umiditate în sol.
Declaraţiile președintelui LAPAR au fost făcute cu 
ocazia Adunării Generale a Ligii, care a avut loc recent 
și la care Laurenţiu Baciu a fost reales în fruntea 
organizaţiei pentru încă patru ani. Realegerea sa nu 
a constituit pentru nimeni o surpriză, Laurenţiu Baciu 
fiind singurul candidat înscris în cursa pentru postul 
de președinte.

Schimbări la nivelul Consiliului de Administraţie al 
Grupului Claas
Jan-Hendrik Mohr, membru al Consiliului de Administraţie 
al Grupului Claas, va prelua responsabilitatea Diviziei pentru 
Utilaje de Recoltat Cereale începând din data de 1 aprilie 2016. 
A fost responsabil pentru Divizia de Vânzări şi Marketing înce-
pând din anul 2011 şi a ocupat numeroase funcţii de conducere 
atât în Germania, cât şi în străinătate încă din 1984, când şi-a 
început activitatea în cadrul Claas. Jan-Hendrik Mohr prelua 
noua poziţie de la Dr. Henry Puhl, care a acceptat o funcţie de 
conducere în afara companiei.
Bernd Ludewig va deveni membru în Consiliul de Administraţie 
al Claas şi, în acelaşi timp, va prelua responsabilitatea Diviziei 
Vânzări şi Marketing. Lucrează pentru producătorul german de 
utilaje încă din 2011 şi a fost iniţial responsabil pentru afacerile 
cu Rusia. Bernd Ludewig a ocupat începând din toamna anului 
2014 și până de curând funcţia de Preşedinte Regional pentru 
Europa de Est.
Astfel, începând cu 1 aprilie 2016, Consiliul de Administraţie al 
Grupului Claas va include următorii membri: Lothar Kriszun 
(purtător de cuvânt al Consiliul de Administraţie şi Divizi-
ei Tractoare), Thomas Böck (Divizia Tehnologie şi Sisteme), 
Hermann Lohbeck (Divizia Recoltare Furaje), Hans Lampert (Di-
vizia Finanţe, Controlling şi Administrarea Afacerilor), Jan-Hen-
drik Mohr (Divizia pentru Utilaje de Recoltat Cereale) şi Bernd 
Ludewig (Divizia Vânzări şi Marketing).
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Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a 

programat la începutul lunii februarie plăți către 225 de 

beneficiari ai Submăsurii (sM) 6.1 „Sprijin pentru insta-

larea tinerilor fermieri”. Valoarea totală nerambursabilă a 

plăților se ridică la aproximativ 6,9 milioane de euro. Aces-

te plăți se adaugă celor efectuate în prima tranșă către 

124 de tineri fermieri, beneficiari ai sM 6.1, care au primit 

deja fonduri europene nerambursabile în valoare totală 

de 3,9 milioane de euro. „Încă de la sfârșitul lunii ianuarie, 

AFIR a efectuat primele plăți din PNDR 2020 către tine-

rii fermieri. Am reușit să ne mobilizăm la nivel instituțional 

și în termen de doar trei luni de la închiderea sesiunii de 

depunere a proiectelor, mai precis 30 octombrie 2015, să 

virăm în conturile bancare ale fermierilor primii bani din 

fonduri europene nerambursabile, trecând, desigur, prin 

Primele 10 milioane de 
euro ajung la beneficiarii 
PNDR 2020 IONEL VĂDUVA

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale con-
tinuă efectuarea primelor plăți pentru beneficiarii 
submăsurilor de finanțare din cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 
2020). Prima tranșă de plată din fonduri europene 
nerambursabile alocate țării noastre prin intermediul 
PNDR 2020 a fost efectuată la sfârșitul lunii ianuarie 
2016.

etapele de evaluare, selecție și contractare. Vom continua să efectu-

ăm plăți, pe măsură ce sunt semnate și alte Contracte de Finanțare 

în urma procesului de evaluare și selecție pe care ne concentrăm și 

pentru alte submăsuri de investiție din cadrul PNDR 2020”, a decla-

rat directorul general al AFIR, Andras Szakal.

O altă submăsură pentru care au fost depuse cereri de plată și ur-

mează să se efectueze plăți este sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea 

fermelor mici”. Astfel, 164 de beneficiari ai acestui tip de sprijin vor 

primi în curând plăți în valoare de 246.000 euro.

De asemenea, 121 de beneficiari ai Submăsurii 19.2 „Sprijin pentru 

implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” din 

cadrul axei LEADER vor primi fonduri europene nerambursabile în 

valoare de circa 612.000 euro.

O valoare ceva mai mică, de aproximativ 9.500 euro urmează să fie 

plătită unor beneficiari ai Submăsurii 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de 

producători”.

De asemenea, AFIR a efectuat plăți către beneficiarii Submăsurii 4.3 

„Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastruc-

turii agricole și silvice”, componentă ce vizează infrastructura agrico-

lă. Valoarea plăților este de aproximativ 380.000 euro. Pentru com-

ponenta de infrastructură agricolă aferentă acestei submăsuri, mai 

sunt programate și alte plăți, conform celor două solicitări de fonduri 

inițiate de AFIR până în acest moment. Precizăm că este vorba des-

pre proiecte contractate pe Măsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvolta-

rea infrastructurii agricole şi silvice” și care au fost preluate prin pro-

cedura de tranziție pe Submăsura 4.3.
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Beneficiarii care au primit efectiv fonduri europe-

ne nerambursabile accesate prin PNDR 2020 sunt 

cei ai Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tineri-

lor fermieri”. Valoarea totală nerambursabilă a primelor 

plăților efectuate către 124 de tineri fermieri este de 

3.855.000 euro.

Tineri producători de legume 
din Giurgiu au primit bani prin 
PNDR direct de la ministrul 
Agriculturii IONEL VĂDUVA

Pe 4 februarie 2016, ministrul Agriculturii - Achim 
Irimescu a înmânat notificările de plată primilor 29 de 
beneficiari ai PNDR 2020, în fapt tineri fermieri din 
localitatea Colibași, județul Giurgiu, deținători de so-
larii (circa 400 ha în total) cu culturi de spanac, sa-
lată și ceapă. La eveniment au mai fost prezenți se-
cretarul de stat Simona Man, directorul general AFIR 
Andras Szakal, primarul comunei Colibași Constan-
tin Stoica, precum și directori din cadrul AFIR de la 
nivel central, regional și local.

Pentru a marca efectuarea de către Agenția de Finanțare a 

Investițiilor Rurale - AFIR a primelor plăți din PNDR 2014-2020, 

Ministerul Agriculturii a organizat o vizită în județul Giurgiu, la 

Colibași, unde 29 de tineri fermieri, cultivatori de spanac, salată 

și ceapă în solarii care dețin în total 400 ha, au primit notificări-

le de plată chiar de la Achim Irimescu, ministrul Agriculturii. „Mă 

aflu pentru prima dată în Colibași și am rămas impresionat, pen-

tru că am văzut aici oameni tineri, gospodari. Astăzi am înmânat 

notificările de plată primilor beneficiari ai Programului Național 

de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, mai exact unui grup de tineri 

fermieri din localitatea Colibași, din județul Giurgiu. Este vorba de 

29 de proiecte pentru instalarea tinerilor fermieri dintr-un total de 

34; o rată extraordinară. Beneficiarii de fonduri FEADR sunt foar-

te tineri, până în 30 de ani, jumătate fete, jumătate băieți; mare 

lucru. Sunt 400 de hectare de solarii. Este extrem de important 

ca producătorii de legume să aibă în vedere asocierea și coope-

rativele, pentru a putea ieși pe piață. Este meritul beneficiarilor 

că au avut inițiativa, al primarului că i-a sprijinit și al colegiilor de 
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la AFIR care au reușit să vireze banii fermierilor într-un 

timp foarte scurt”, a declarat ministrul Irimescu. Con-

form precizărilor oficialului guvernamental, din totalul 

celor 29 de beneficiari de fonduri FEADR, deja, unii au 

și achiziționat tractoare.

Alături de tinerii fermieri care au primit fonduri FEADR 

a fost primarul localității, Constantin Stoica, care a pro-

mis în prezența invitaților că nu mai candidează la pri-

mărie și că se va ocupa de înființarea unei cooperative 

cu 1.000 de membri.

Ministrul Agriculturii a avut ocazia la Colibași să vadă 

la fața locului ce înseamnă producția de legume în 

solarii. După turul efectuat alături de gazde, ca sfat, 

Achim Irimescu le-a propus producătorilor să livre-

ze marfa ca la Bruxelles, spălată, gata pentru a fi in-

trodusă în salată. „Am intrat într-un solar cu spanac și 

am observat că marfa arată destul de bine, era aco-

perită cu o folie specială, ca o pătură, reușind astfel 

să fie salvată de gerurile din această iarnă. Am vizi-

tat și un solar cu salată și ceapă, aceasta fiind în sta-

re bună, dar salata, către margine, acolo unde era frig, 

fusese afectată, povestește șeful MADR. Am întrebat 

apoi cum vând spanacul proprietarii solariilor. Mi s-a 

spus că la grămadă, la buchete. Le-am explicat că, la 

Bruxelles, spanacul se vinde spălat, frumos ambalat; îl 

cumperi și doar îl pui în salată. I-am întrebat de ce nu 

fac și ei chestia asta. Primarul mi-a răspuns că, în loc 

de un leu, prețul ar fi de patru lei pe kilogram. Asta în-

seamnă să cumpere instalații de procesare primară, 

depozite etc. De aceea vor să înființeze o cooperativă, 

ceea ce e o idee foarte bună – creșterea valorii adău-

gate a produsului vândut.”

Instalarea tinerilor 
fermieri, submăsura din 
PNDR cea mai accesată 

Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fer-

mieri” s-a bucurat de un interes deosebit, în cadrul său 

fiind depuse cele mai multe cereri de finanțare, 2.874, 

în valoare totală nerambursabilă de peste 120 milioa-

ne de euro. Dintre acestea, 1.388 cereri de finanțare 

cu o valoare de 58,6 milioane de euro au fost selecta-

te pentru finanțare, până în prezent. Sesiunea continuă 

de primire a proiectelor aferentă anului 2015 pentru 

solicitanții de finanțare prin intermediul sM 6.1 s-a de-

rulat între 25 martie 2015 și 30 octombrie 2015. 

În conformitate cu procedurile și instrucțiunile de plată 

aprobate, prima cerere de plată (tranșa I) se va depune 

de către tânărul fermier în maximum 30 zile de la data semnării 

Contractului de finanţare. Tranșa I reprezintă un procent de 75% 

din valoarea sprijinului nerambursabil. A doua cerere de plată 

(tranșa II) se depune în maximum 33 de luni (57 de luni – pentru 

exploatații pomicole) de la data semnării Contractului de finanţa-

re, după verificarea îndeplinirii tuturor acţiunilor prevăzute în Pla-

nul de Afaceri, inclusiv după implementarea standardelor europe-

ne (dacă este cazul). Tranșa II reprezintă un procent de 25% din 

valoarea sprijinului nerambursabil acordat.

De asemenea, valoarea maximă a sprijinului financiar nerambur-

sabil acordat prin sM 6.1 tinerilor fermieri este de 50.000 de euro 

(în cazul exploatațiilor de dimensiuni mai mici, 12.000 – 29.999 

SO, sprijinul este mai mic, respectiv 40.000 de euro). Practic, în 

termen de doar trei luni de la închiderea sesiunii de depunere a 

proiectelor AFIR a efectuat primele plăți în contul beneficiarilor 

sM 6.1, trecând prin etapele procedurale de evaluare, selecție și 

contractare.
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A luat ființă 
Asociația de Enoturism
ROMÂNIA, PENTRU PRIMA DATĂ LA UN EVENIMENT INTERNAȚIONAL DEDICAT TURISMULUI 
VITICOL ȘI GASTRONOMIC
DELIA CIOBANU

Enoturismul este o nișă insuficient dezvoltată în Ro-
mânia, mulți dintre producătorii de vin de la noi în-
cercând să se dezvolte și pe acest segment, prin 
crearea de spații de cazare și degustare destinate 
turiștilor. La ora actuală, turismul vitivinicol se adre-
sează unei categorii de persoane cu un anumit nivel 
financiar, de cultură și educație. Această formă de tu-
rism – enoturismul, în celelalte țări vitivinicole a înre-
gistrat o adevărată explozie în ultimii ani.

care țara noastră era prea puțin reprezentată: cea a enoturismului. 

Asociația de Enoturism, înființată și lansată la finalul anului 2015, 

are ca obiectiv principal asigurarea, dezvoltarea și consolidarea 

relațiilor culturale, profesionale cu parteneri români și străini pentru 

promovarea enoturismului și a sectorului de afaceri românesc.

Pe lângă participarea la workshop-uri, conferințe și evenimente 

din domeniu, asociația nou înființată dorește elaborarea, organiza-

rea și implementarea unor programe, respectiv proiecte enoturisti-

ce, dar și instruirea și educarea societății civile în ceea ce privește 

dezvoltarea enoturismului ca formă a turismului ecologic durabil. 

Se urmărește creșterea standardelor de calitate ale serviciilor pre-

state (cazare, agreement) în unitățile enoturistice, dar și acordarea 

serviciilor de consultanță pentru implementarea lor.

Asociația de Enoturism dorește o implicare în zonele cu potențial 

enoturistic. Se vrea astfel acordarea de consultanță autorităților 

locale în ceea ce privește lansarea unor centre de informare turis-

tică în aceste zone. În anumite cazuri se urmărește chiar elabora-

rea unei strategii enoturistice durabile pentru evidențierea unicității 

potențialului turistic și cultural al României.

Nici turismul rural nu este uitat, în acest sens putându-se elabora 

chiar proiecte cu finanțare internă și internațională pentru dezvol-

tarea produselor turistice rurale și a activităților ecoturistice, cu im-

plicarea comunității. 

Un ghid enoturistic al 
României ar fi binevenit
În cadrul Asociației de Enoturism se vor iniția și organiza cursuri 

de formare profesională prin parteneriate în domeniul turismului. 

Asociația își mai propune să scrie proiecte cu finanțare neram-

bursabilă în scopul creării unei rețele de specialiști în domeniul 

turismului. „Mai mult, se dorește editarea unui ghid enoturisc al 

României în colaborare cu autoritățile publice competente, ONG-

uri de profil, agenți economici din domeniu și alți parteneri, dar și 

implementarea unui sistem informațional (soft, aplicație)  care să 

permită aflarea în timp real a tuturor informațiilor legate de cra-

mele existente, istoria acestora, spațiile de cazare, tarifele, pro-

dusele și serviciile furnizate, locuri disponibile etc”, ne-a declarat 

Maria Alexandra Gălbează, președintele asociației.

De altfel, orice acțiune care duce la promovarea enoturismului și 

la dezvoltarea acestei ramuri economice este luată în calcul ast-

fel încât toți cei implicați să aibă de câștigat, iar România să își 

dobândească locul binemeritat pe harta turismului vitivinicol.

Asociația de Enoturism 
participă la IWINETC
Asociația de Enoturism va participa la evenimentul International 

Wine Tourism Conference (IWINETC) care va avea loc în provin-

cia Barcelonei, Catalunya, între 5 și 6 aprilie 2016. Este pentru 

prima data când țara noastră este reprezentantă la acest eveni-

ment ajuns la cea de a opta ediție.

International Wine Tourism Conference este una dintre manifes-

tările de seamă din industria globală a turismului viticol și gastro-

nomic. Cele trei zile ale evenimentului care presupune două zile 

de conferințe și o zi de workshop oferă posibilitatea descoperirii 

destinațiilor enoturistice cu vinurile lor și este un mediu de busi-

ness concentrat pentru ca tour operatorii să descopere aceste 

destinații și principalele lor atracții.

În cadrul IWINETC, Maria Alexandra Gălbează, președintele 

Asociației de Enoturism, va susține o prelegere cu tema „Cotnari 

– locul în care vinul și cultura se întâlnesc”, un studiu 

de caz făcut pe regiunea Cotnari și cultura și civilizația 

de Cucuteni. Astfel, în cadrul acestui eveniment 

internațional de anvergură, România își va prezenta 

una dintre cele mai importante zone viticole, încărcate 

de istorie și cultură.

„Natură, Cultură, Artă…și Vin” este moto-ul asociației 

care a luat naștere dintr-o necesitate a unei piețe prin 

Casa Colinelor, Urlați - Prahova

Casa Colinelor, Urlați - Prahova

Casa Colinelor, Urlați - Prahova
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servi mai bine partenerii. Am creat un department în care clienții 

noștri pot găsi imediat suport în relația de afaceri cu noi - Depar-

tamentul de Relații cu Clienții. Vrem să dezvoltăm în continuare 

echipa din teren sporind numărul de promotori, dezvoltând echipa 

de Product Management. Am creat și un departament de Experți 

Tehnici”, a declarat Alexandru Precup, președinte Summit Agro 

România.

Nici departamentul de marketing nu este lăsat de-o parte în pla-

nurile de investiții ale companiei. „Vom veni cu lucruri noi, produ-

se adaptate pieței din România și pachete atractive de beneficii 

pentru partenerii noștri. Vom fi din ce în ce mai activi și vom co-

munica din ce în ce mai intens pe canalele media, în special “new 

media”, care în ultima vreme a început să fie utilizat frecvent și 

în domeniul nostru”, a punctat Silviu Caimac, director Marketing 

Summit Agro România.

Accentul se pune pe echipa operațională în teren, care din acest 

an va fi mai aproape de parteneri, având acum o nouă structură, in-

tegrată cu formarea unei echipe tehnice care să poată oferi supor-

tul necesar ori de cate ori este nevoie.

Daniel Săvălaș devine coordonatorul echipei de vânzări și va avea 

în subordine întreaga echipă comercială a Summit Agro Româ-

nia, revenind astfel într-un domeniu în care a mai activat timp de 

mai bine de zece ani – cel al vânzărilor, în agribusiness având o 

experiență de peste 15 ani. „Am acceptat această schimbare cu 

entuziasm și sunt încrezător că vom face o echipă bună, puternică 

și că vom avea rezultatele așteptate în cadrul companiei, iar clienții 

noștri vor avea în continuare un partener de încredere. Vom ară-

ta că le suntem alături ori de câte ori este nevoie”, a spus Daniel 

Săvălaș.

La finalul lui 2015, echipei Summit Agro România i s-a alăturat Măr-

gărint Niță-Dragomir, numit în poziția de director tehnic. „Experti-

za tehnică deosebită căpătată pe parcursul a 20 ani de activitate 

în agribusiness va contribui la dezvoltarea cu succes a portofoliului 

Summit Agro România”, este de părere Alexandru Precup.

Mărgărint Niță-Dragomir va coordona echipa tehnică, dar și depar-

tamentul de omologări al companiei Summit Agro România. „Sunt 

bucuros că m-am alăturat echipei și sunt încrezător că vom duce 

la bun sfârșit, cu succes, toate noile proiecte și vom reuși să atin-

gem obiectivele propuse atât pentru 2016, cât și pe termen mediu 

și lung”, a spus noul director tehnic.

Evenimentul în care Summit Agro România și-a lansat 

campania pentru 2016 s-a desfășurat în spiritul Yuki 

Matsuri, într-o atmosferă presărată cu zăpadă, aceas-

ta fiind prietenul pământului, al agriculturii. În Japonia, 

țara de origine a concernului Sumitomo Corporation 

din care face parte Summit Agro România, de pes-

te șase decenii zăpada este sărbătorită an de an prin 

acest festival - Yuki Matsuri.

Dezvoltare în beneficiul 
agricultorilor
Summit Agro România și-a extins operațiunile și în alte 

țări: Serbia, Croația, Slovenia, precum și Republica Mol-

dova. „Pentru că dorim să facem aceeași treabă exce-

lentă și în aceste noi țări, am decis să creăm în compa-

nie o noua poziție - director Dezvoltare Internațională, 

cu cele două mari zone de afaceri: semințe și produse 

pentru protecția plantelor. De asemenea, pentru că și 

în viitor dorim să creștem, am dezvoltat organizația, în-

cercând să o facem cat mai flexibilă, pentru a ne putea 

Campania 2016,  
multe noutăți de la 
Summit Agro România
MIHAELA PREVENDA

Summit Agro România a pornit sezonul 2016 cu 
produse noi în portofoliu, o echipă extinsă și progra-
me de marketing speciale pentru distribuitori. Toate 
acestea au fost anunțate pe 28 ianuarie, în cadrul 
unui eveniment festiv desfășurat la Hotel Sheraton 
din București, unde au fost prezenți în număr mare 
distribuitori și fermieri. Echipei Summit Agro Româ-
nia i s-au alăturat Wlodek Wleklik - președintele gru-
pului Sumi Agro Europe, Frank Liebe - Group Stra-
tegic Marketing, precum și parteneri importanți de la 
Institutul Zemun Polje, ISK și Interagro UK.

Portofoliu îmbogățit 
cu noi produse pentru 
protecția plantelor
Pe lângă echipa care continuă procesul de extindere 

și dezvoltare început încă din 2013, o altă componen-

tă pe care compania a pus mereu accentul o reprezin-

tă produsele.

Summit Agro România a lansat oficial un nou insec-

ticid, un produs unic pe piață care oferă protecție 

completă - Inazuma. Noul insecticid conține două 

substanțe active: acetamiprid 100 g/kg și lambda-

cihalotrin 30 g/kg și are un dublu efect, sistemic și de 

contact. Inazuma oferă un spectru foarte larg de com-

batere a dăunătorilor la rapiță și porumb.

Acum, în campania 2016 s-au mai lansat două fungi-

cide unice pe piață. Este vorba de Fezan Plus (Cloro-

talonil 166 g/L + Tebuconazol 60 g/L) – un fungicid 

de top pentru grâu și Mixanil – fungicid omologat pen-

tru cartof, alcătuit din două substanțe active eficiente: 

Clorotalonil 375 g/L + Cimoxanil 50 g/L.

Din acest an, în portofoliul Summit Agro România a 

fost inclus și insecticidul Wizard (esfenvalerat 5%), cu 

un spectru larg de dăunători combătuți la grâu, rapiță, 

vița-de-vie, măr și varză.

Totodată, două erbicide pentru cereale vor comple-

ta portofoliul companiei: Arbiter (Fluroxipir 200 g/L) și 

Nuance (tribenuron-metil 750 g/kg).
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Procera 1020 SU TEK, 
soia rezistentă la 
tribenuron metil
NOU CONCEPT TEHNOLOGIC

Soia, considerată de nutriționiști ca fiind “alimentul 
minune” din punct de vedere al particularităților ei 
nutriționale și al proprietăților compușilor săi, poa-
te fi considerată și de către fermieri o plantă minune 
datorită particularităților ei agronomice și economi-
ce. Cu toate acestea, suprafețele cultivate cu soia 
în România au scăzut foarte mult de la momentul 
interzicerii cultivării soiurilor modificate genetic, de 
la 400.000 ha până la 70.000 ha cultivate în anul 
2015. Reducerea suprafețelor de soia din ultimii 
ani în țara noastră s-a datorat și randamentului scă-
zut al culturii în condiții de neirigat. O altă cauză a 
micșorării suprafețelor a fost și cea a costurilor ridi-
cate pentru combaterea buruienilor, și totodată a pro-
blemelor create de utilizarea anumitor erbicide cum 
sunt cele pe bază de imazamox. În acest context, 
agricultorii așteptau acceptarea reintroducerii în cul-
tură a soiei modificete genetic, lucru de care nu poa-
te fi vorba în Europa!

Uitată pentru o vreme de către fermieri, cultura de soia 

are o nouă șansă în contextul agro economic actu-

al în care fermierul român este stimulat prin subvenția 

suplimentară de 325 euro/ha acordată de Uniunea 

Europeană.

Faptul ca soia convențională este foarte greu de cul-

tivat de către fermieri, din cauza costurilor ridicate și a 

problemelor de control al buruienilor, a generat o nouă 

soluție pentru tehnologia de cultură la soia. Această 

soluție se poate compara cu cele descoperite la cultu-

ra de floarea-soarelui prin ameliorarea varietăților spre 

a tolera erbicide nespecifice. Astfel, a fost dezvoltată 

tehnologia pentru soia tolerantă la erbicide pe bază de 

tribenuron metil.

Procera vine în piața soiei cu conceptul SU TEK, care 

presupune cultivarea soiei tolerante la tribenuron metil 
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în condiții de tehnologie neconvențională dar NON-

GMO! Compania Procera promovează soiuri de soia cu 

genetica companiei americane Stine și conținând teh-

nologia SU TEK, în România și la nivel european.

Caracteristici morfo-
fiziologice ale soiului 
Procera 1020
Soiul Procera 1020, datorită condițiilor morfo-fiziolo-

gice, este recomandat pentru cultură în sistem inten-

siv în toate zonele de cultură a soiei din România, fiind 

testat cu succes în rețeaua națională de testare, unde 

a obținut în perioada de testare sporuri semnificative 

de producție în comparație cu martorii – în medie pes-

te 16%-25%, cu vârfuri de producție de 6.050 kg pe ha 

în Italia. De asemenea, calitatea din punct de vedere al 

conținutului în proteină este foarte bună, realizând un 

conținut de proteină de 38-40%.

Avantajul principal, alături de productivitate, este acela 

al posibilității controlului buruienilor problemă în cultura 

de soia, prin utilizarea erbicidelor pe bază de tribenuron 

metil care controlează cu succes un spectru important 

de buruieni dicotiledonate la un cost foarte mic.

Conceptul tehnologic 
SU TEK, caracteristici
Conceptul tehnologic SU TEK care vine în întâmpinarea fermie-

rilor cu o soluție optimizată în ceea ce privește combaterea chi-

mică a buruienilor dicotiledonate din cultura de soia, prin soiul 

cu rezistență genetică la tribenuron metil – Procera 1020, pre-

supune utilizarea erbicidelor sulfonilureice pe bază de tribenu-

ron metil și prezintă următoarele caracteristici:

 - Este rezultatul progresului tehnic în ameliorare adoptat de 

Procera;

 - Reprezintă un progres tehnic în combaterea în 

postemergență a buruienilor dicotiledonate „problemă” din 

cultura soiei (Cirsium, Xantium, Datura, Chenopodium, Ama-

ranthus, Sonchus, Raphanus, Sinapis, Capsella, Solanum, 

samulastra de rapiţă, samulastra de floarea-soarelui);

 - Valorifică foarte bine terenurile puternic îmburuienate;

 - Permite rotația firească soia – cereale păioase de toamnă 

datorită remanenței scăzute dar și specificității produselor pe 

bază de tribenuron metil;

 - Costuri scăzute pentru combaterea buruienilor dicotiledona-

te în comparație cu erbicidele pe bază de imazamox folosite, 

de până la 10 ori mai ieftin. Costul pe hectar se reduce cu 

70-90 euro/ha.

Soia Procera 1020 este un soi cu rezistență la erbicidele pe bază 

de tribenuron metil. Astfel, pentru controlul buruienilor dicotiledo-

nate sensibile la tribenuron metil se folosesc erbicide care au în 

compoziție numai această substanță activă în doză de 15g s.a/

ha.

Momentul optim de aplicare este atunci când plantele de 

soia au trei frunze trifoliate, moment în care începe zona de 

toleranță ridicată la erbicid.

Soiul PROCERA 1020 este disponibil în anul 2016 spre comer-

cializare, din categoriile Prebază 2 și Bază, precum și pentru 

parteneriate de multiplicare a semințelor de soia.

Soiul de soia PROCERA 1020 este rezistent la 
tribenuron metil și poate fi cultivat în sistemul de 
tehnologie SU TEK
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Solul fertil și tradiția ar trebui să reprezinte un avantaj 

pentru sectorul legume-fructe din țara noastră, însă Ro-

mânia a rămas la nivelul anilor '90 din punct de vedere 

tehnologic, este de părere președintele Asociației Pro-

ducătorilor de Legume din România - Vlad Gheorghe. 

„Potențialul României este inestimabil și nu doar datori-

tă solului fertil, ci și a calității factorului uman. Noi avem 

experiență, pe care am demonstrat-o până în 1989, când 

aveam 3.000 ha de sere și eram prezenți în toate țările 

europene și din Balcani. Empiric, producem și concurăm 

piața, dar am fost lăsați de izbeliște în privința concurenței 

neloiale, chipurile din țările intra-comunitare, dar, de fapt, 

există Turcia, care introduce legume prin Bulgaria. Din 

păcate, cercetarea românească a fost întreruptă 25 de 

ani, iar, dacă nu se dorește ca aceasta să își arate adevă-

ratele merite și contribuția pe care a avut-o în experiența 

anterioară, vom sta la mâna oricărei tehnologii”, a declarat 

Olanda susține 
asocierea fermierilor 
din sectorul horticol
ROMÂNIA ARE 20 DE GRUPURI DE PRODUCĂTORI ȘI NICIO COOPERATIVĂ DE 
LEGUME-FRUCTE MIHAELA PREVENDA

Ambasada Olandei la Bucureşti a organizat, în pe-
rioada 1 - 4 februarie 2016, Caravana „Importanţa 
asocierii pentru succesul de piaţă al fermierilor din 
sectorul horticol”, care s-a desfăşurat în patru zone 
de referinţă pentru sector, respectiv în Bucureşti, 
Ruse (Bulgaria), Tecuci şi Iaşi. Experţii olandezi au 
împărtășit fermierilor români experienţa lor în acest 
sector şi rolul asocierii producătorilor agricoli. „Gu-
vernul poate contribui cu foarte multe lucruri pentru 
a îmbunătăţi asocierea fermierilor, începând cu poli-
ticile fiscale şi schimburi de experienţă. Toţi experţii 
olandezi sunt gata să facă schimb de cunoştinţe cu 
fermierii români, deoarece Olanda are multe de oferit 
în domeniul asocierii şi al inovării. Am început acest 
tur pentru a discuta efectiv despre aspectele practice 
ale asocierii” a declarat ambasadorul Olandei la Bu-
cureşti - Stella Ronner-Grubačić.

Vlad Gheorghe cu ocazia lansării Caravanei „Importanţa asocierii 

pentru succesul de piaţă al fermierilor din sectorul horticol”, organi-

zată de Ambasada Olandei la Piața de Gros „Abundia” din București.

Prezent la eveniment, Achim Irimescu, ministrul Agriculturii, a afir-

mat că la ora actuală nu există nicio cooperativă care să activeze 

pe zona de legume-fructe, ci doar 20 de organizații de producători, 

în condițiile în care în anul 1938, țara noastră deținea nu mai puțin 

de 500 de cooperative, funcționale, în toate sectoarele. Irimescu a 

menționat că o singură organizație de producători are o cifră de afa-

ceri de 70 milioane lei, cea mai mare investiție în sector fiind de 16-

17 milioane lei, după 2007. „În 1938 aveam 500 de cooperative în 

toate sectoarele. În prezent, organizațiile de producători de fructe și 

legume sunt aproape 20, iar cooperative nu știu să existe în secto-

rul legume-fructe. Cea mai importantă organizație a avut investiții pe 

fonduri europene și naționale, în anii de la aderare, undeva la 16-17 

milioane lei. Pe de altă parte, cifra de afaceri a organizației cele mai 

importante din România este de 70 milioane lei anual. Este un caz 

unic. Din păcate, țara noastră are o mare problemă în sectorul fruc-

te-legume unde nu avem o organizare corespunzătoare. La Bruxel-

les au fost multe discuții privind slaba organizare în țările Europei 

Centrale și de Est. Nu este numai cazul României. Chiar și Polonia 

nu stă foarte bine la acest capitol”, a precizat Achim Irimescu.

Facilități fiscale pentru 
cooperative, dorința 
Guvernului Cioloș
 Ministrul Agriculturii a punctat, la evenimentul organizat de Am-

basada Olandei la București, că organizațiile de producători 

din sectoarele legume-fructe și viticultură primesc bani de la 

Uniunea Europeană atâta vreme cât comercializează 

produsele prin intermediul formei asociative, sprijinul 

fiind de 4,1% din cifra de afaceri.

În plus, sprijinul pentru funcționarea organizației de 

producători este 10% în primii doi ani, respectiv 8%, 

6% și 3% în următorii trei ani. „În sectoarele fructe, le-

gume și viticultură, sprijinul european se acordă prin 

intermediul organizațiilor de producători. În mod cert, 

pe măsură ce producătorii se vor organiza, vor avea un 

alt cuvânt de spus. Sunt convins că supermarketuri-

le vor prefera să ia produse locale decât să meargă în 

alte state membre sau în țări terțe după ele, atâta timp 

cât producătorii noștri se vor asocia și vor fi în măsu-

ră să ofere cantități importante, ritmic, către piață, a 

menționat Achim Irimescu. Pentru organizațiile de pro-

ducători sunt condiții impuse la nivel european și sunt 

condiții impuse de către fiecare stat membru în parte. 

Pentru a profita de sprijinul european, trebuie mai întâi 

de toate, ca producătorii să comercializeze produsele 

prin organizația de producători din care fac parte. Spri-

jinul european este de 4,1% la sută din cifra de afaceri 

(cifra se poate duce până la 4,6%). Dacă vreau să iau 

bani pentru investiții, pot primi în funcție de cifra mea 

de afaceri 4,1% care sunt 75% bani europeni și 25% 

bani naționali. Sunt și mari avantaje în ceea ce privește 
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sprijinul pentru funcționarea organizației de producă-

tori, care este de 10% în primii doi ani, respectiv 8, 6 și 

3 procente în următorii trei ani.” 

Referitor la dubla impozitare în cadrul cooperativelor, 

marea problemă cu care se confruntă cei dornici să 

pună bazele unei astfel de forme de asociere, minis-

trul Irimescu recunoaște că a avut o discuție cu premi-

erul Dacian Cioloș care a trasat un set de sarcini astfel 

încât, împreună cu ministrul Finanțelor, să găsească o 

cale de rezolvare a problemei. „Avem în vedere redu-

cerea dublei impozitări pentru cei care se asociază în 

cooperative. Mai există un act legislativ pe circuit pen-

tru introducerea de facilități fiscale pentru coopera-

tive. Sper eu ca, în final, să creăm un cadru legislativ 

care să încurajeze producătorii noștri să se asocieze”, 

a specificat ministrul Agriculturii.

Fermierii români pot învăţa 
din experienţa Olandei în 
domeniul asocierii şi 
al inovării
Fermierii români au posibilitatea să învețe din expe-

rienţa de mai bine de un secol a Olandei în domeniul 

asocierii şi al inovării, deşi în momentul de faţă există 

diferenţe semnificative între cele două ţări, a declarat 

ambasadorul Olandei la Bucureşti, Stella Ronner-Gru-

bačić. „Îmi dau seama că există diferenţe între Ro-

mânia şi Olanda când vorbim de asociere, iar Olanda 

are experienţă de mai bine de un secol în dezvoltarea 

acestora. Astăzi, 75% dintre fructele şi legumele din 

Olanda ajung pe piaţă prin asociaţiile de producători, 

iar acestea au succes nu doar comercial, dar au un impact masiv 

asupra producătorilor, cât şi în ceea ce priveşte dezvoltarea dura-

bilă la nivel local şi regional”, a adăugat ambasadorul Olandei la 

Bucureşti. 

Stella Ronner-Grubačić a subliniat totodată că în România se ob-

servă o creştere tot mai mare a cererii de legume şi fructe, sus-

ţinută şi de reducerea TVA la alimente de la 24% la 9%, însă co-

mercianţii aşteaptă o fiabilitate şi certificare globală, deţinând o 

putere masivă de cumpărare şi negociere. Din acest punct de ve-

dere, numai organizaţiile de producători pot obţine condiţii mai 

bune şi contracte pe termen mai îndelungat. 

După părerea lui Vlad Gheorghe, președintele Asociației Produ-

cătorilor de Legume și cultivator, inițiativa Olandei de a prezen-

ta tehnologiile și asocierea sunt binevenite și lăudabile, dacă se 

creează un parteneriat corect în care producătorii români să poa-

tă cumpăra tehnologie la dobânzile percepute de băncile olan-

deze. „Olanda trebuie să înțeleagă că avem potențial științific, 

dar nu avem din punct de vedere tehnic, adică cercetarea nu a 

produs tehnic, ca să fie în top cu ultimele tehnologii. Ei vor să își 

vândă tehnologia, iar noi suntem de acord să o cumpăram, dar să 

ne creeze condiții să o cumpăram la dobânda băncilor din Olan-

da și atunci suntem competitivi cu cine vor ei pe piață. Într-ade-

văr, Olanda deține tehnologie ultramodernă pentru spații proteja-

te, iar ca aplicare la nivelul României nu ne dorim, ca producători, 

decât o finanțare corectă, pentru că un hectar de seră înseam-

nă între 1 - 1,2 milioane de euro investiții. Ce bancă ar finanța un 

modul de 25 de hectare, în condițiile în care rentabilitatea lui se 

amortizează în trei ani? Nu cred că vreuna dintre bănci ar fi un 

partener loial care să îți dea o facilitate fiscală fără garanții și ga-

juri la 25 de milioane de euro investiție. Dacă vor să ne ajute într-

adevăr, să ofere tehnologia pe care o dețin la dobânda băncii din 

Olanda și vă demonstrez practic că România își revine într-un an. 

Nouă ne trebuie construcția și noi putem plăti în producție, iar 

dacă ne valorifică și producția este un dublu avantaj”, a mai spus 

Vlad Gheorghe.

Olanda se află pe prima poziţie în topul investitorilor din România, 

cu peste 4.500 de companii olandeze înregistrate.
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Meseria de fermier este una dintre cele mai frumoa-

se, dar şi mai grele, fapt de care colosul BASF este pe 

deplin conștient. De aceea, vine an de an în întâmpina-

rea problemelor și încearcă o interacționare activă cu 

fermierii.

Prin urmare, și la începutul lui 2016, de la jumătatea 

lui ianuarie până la început de februarie, campania 

de promovare a produselor destinate protecției plantelor s-a 

desfășurat sub forma unei emisiuni tv intitulată „Viața la fermă” și 

transmisă în direct din studioul BASF TV amenajat în fiecare sală 

din cele opt localități în care reprezentanții companiei germane 

s-au întâlnit cu fermierii: Constanța, Brăila, Călărași, Giurgiu, Cra-

iova, Timișoara, Oradea și Iași. „Scopul simpozioanelor este de a-i 

conecta pe fermieri la cele mai noi informații referitoare la pro-

dusele pentru protecția plantelor, precum și la tehnologiile re-

comandate pentru a avea culturi profitabile. În fiecare an venim 

cu un concept nou de simpozion interactiv, în care să implicăm 

și beneficiarii produselor noastre – fermierii. Prin formatul de la 

acest început de an 2016 - «Viaţa la fermă», ne interesăm în pre-

alabil de problemele pe care le au în fermă şi încercăm să găsim 

soluţii împreună. Pentru că noi putem veni cu produse, dar dacă 

aceste produse nu sunt utilizate în mod corespunzător şi nu sunt 

adaptate fiecărui caz în parte putem să avem probleme în efica-

citate, chiar în cazul unui produs foarte bun”, a declarat Mircea 

Chetrone, marketing manager Agro Department BASF România.

Simpozionul – emisiune tv este structurat pe rubrici, în cadrul 

„Viața la fermă” cu BASF
ERBICIDE NOI PENTRU PORUMB ȘI RAPIȚĂ DELIA CIOBANU

Simpozioanele Agroconnect organizate de BASF 
sub deviza „Să fii fermier. Cea mai importantă mese-
rie din lume” continuă și în 2016 cu un nou format, 
denumit „Viața la fermă”. Compania germană și-a 
prezentat noutățile în fața numeroșilor fermieri din în-
treaga țară care nu au ratat întâlnirea cu tehnologia 
nici în acest început de an. Printre produsele recent 
lansate se regăsesc două erbicide: Akris - pentru po-
rumb și Cleravo – pentru rapiță.

cărora se realizează informarea privind managementul protecției 

culturilor de câmp: floarea-soarelui, rapiță, porumb, cereale și 

soia. Fermierii invitați în studio alături de specialiștii BASF își 

împărtășesc experiențele din fermă, apoi există un dialog cu toți 

cei prezenți în sală, iar la final este rubrica cea mai așteptată și 

incitantă în care se dezbat problemele agricultorilor împreună cu 

reprezentanți ai autorităților competente. „Le dăm posibilitatea 

fermierilor să vină și să expună experiența acumulată odată cu 

utilizarea produselor marca BASF și, totodată, să prezinte pro-

blemele pe care le au în câmp. În acest mod reușim, împreună cu 

invitații noștri, printr-un dialog comun, să găsim soluții la proble-

mele agricultorilor. BASF este unul dintre cei mai mari furnizori 

de produse pentru protecția plantelor, care vin an de an în spri-

jinul fermierilor cu o gamă largă de produse, incluzând erbicide, 

fungicide, insecticide și tratament pentru semințe. Agroconnect 

pune accent pe fermier, el este în centrul atenției. De aceea, prin 

acest dialog pe care-l purtăm la fiecare început de an încercăm 

să găsim soluții pentru toate problemele în parte”, a precizat Mir-

cea Chetrone.

Începând încă de anul trecut, BASF a invitat la aceste simpozioa-

ne de sală și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și ai struc-

turilor din subordine, de la APIA și AFIR, pentru că problemele 

fermierului nu se leagă numai de tehnologia culturilor de câmp 

şi de protecţia plantelor, ci şi de investiţiile în infrastructură, de 

sistemele de irigaţii, de subvenţii etc. „În general, BASF are pre-

zentări foarte frumoase, se munceşte mult pentru ele și se vede. 

Formatul de anul trecut și cel de anul ăsta chiar m-au surprins. 

Pe viitor mă aştept şi la alte noutăţi din partea lor. Nu vin numai 

de dragul socializării, ci să învăţ ceva, să plec cu ceva pentru anul 

agricol următor”, ne-a spus Ioana Condruț, fermier din județul 

Brăila.

Întâlnirile s-au desfășurat în aceleași orașe ca și în trecut, în cele 

mai importante regiuni agricole, unde au fost invitați și fermieri 

din zonele limitrofe. Participarea numeroasă a fermierilor a fost 

pe măsura organizării și a implicării acestei companii de renu-

me. „Mă numesc Nedelcu Ioan Gabriel, sunt un tânăr fermier din 

judeţul Giurgiu și exploatez o suprafaţă de 180 de hec-

tare în localitatea Frăteşti. Particip des la astfel de în-

tâlniri binevenite pentru fermieri şi producători, distri-

buitori şi aşa mai departe. Însă, simpozioanele BASF, 

pe lângă că îmi aduc informații utile, mă și relaxea-

ză prin formatul acesta, un real spectacol în care noi 

suntem actorii principali”, ne-a declarat agricultorul cu 

care ne-am întâlnit și anul trecut la evenimentul BASF 

de la Giurgiu.

Akris și Cleravo, 
erbicide lansate în acest an
Dincolo de discuții, simpozioanele au însemnat și o 

prezentare a noilor produse lansate sau a unor soluții 

eficiente pentru ca fermierii să aibă culturi cât mai să-

nătoase și mai bogate. După ce în toamnă BASF a 

lansat Vivando, un produs nou pentru viţa-de-vie, în 

acest an compania germană a venit cu o altă nouta-

te, Akris - un erbicid pentru porumb. Akris are două 

substanţe active, dimetenamid-P şi terbutilazină. Este 

un produs cu un spectru foarte larg de combatere şi 

o fereastră largă de aplicare din preemergenţă până 

în postemegenţă. „Îi îndemnăm pe fermieri să-l utilize-

ze cu mare încredere, pentru că este un produs care 

se aplică în prima parte a perioadei de vegetaţie la po-

rumb, atunci când este foarte sensibil la îmburuienare. 

Noi credem că Akris va fi un erbicid de referinţă şi în-

demnăm fermierii ca anul acesta, fiind anul de lansare, 

să testeze, să vadă rezultatele şi să menţinem aceas-

tă conversaţie şi în primăvară în câmp, să vedem care 

sunt rezultatele utilizării lui”, a spus directorul de mar-

keting al companiei.
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La rapiţă, la sistemul Clearfield, BASF a venit cu un erbicid nou, 

o soluţie de erbicidare în primăvară și anume produsul Cleravo. 

Și acesta are tot două substanţe active – imazamox și quinmerac 

–, cu un spectru foarte larg de combatere. În sistemul Clearfield 

la rapiţă, specialiștii BASF susțin mai mult aplicarea în toamnă – 

unde au lansat deja produsul Cleranda. O combatere a buruieni-

lor din toamnă aduce un spor semnificativ de producţie prin re-

ducerea concurenţei faţă de lumină şi faţă de elemente nutritive 

în câmp.

Pentru cultura de soia, după ce anul trecut a scos pe piață erbi-

cidul Corum, BASF va veni începând cu anul viitor cu inoculanţi 

pentru soia, pentru a se îmbunătăți nutriţia cu azot.

Soluții reale împotriva bolilor 
și dăunătorilor
O altă preocupare a celor care lucrează în agricultură este faptul 

că, după o iarnă blândă ca cea de anul acesta, umiditatea acu-

mulată în sol va favoriza în primăvară, atunci când temperaturi-

le vor urca, apariţia bolilor. Prima problemă la cereale este, de 

exemplu, făinarea. „Noi am lansat acum doi ani produsul Capa-

lo, care are trei substanţe active, din care două – fenpropimorf şi 

metrafenonă – sunt dedicate combaterii făinării, iar metrafenona 

are un mod de acţiune total nou, inovativ. La aceasta se adaugă 

formularea modernă a fungicidului Capalo. Noi nu vindem sub-

stanţe active, ci produse formulate şi ne interesează ca o cantita-

te cât mai mare de substanță activă să fie absorbită în limbul fo-

liar al plantelor, în aşa fel încât să ajungă acolo unde infecţia este 

în curs de instalare sau s-a instalat”, a punctat Mircea Chetrone.

Produsele de calitate 
cresc randamentul și 
producția
Primăvara va însemna și infestări cu buruieni la cere-

ale. În acest sens, BASF a lansat anul trecut produsul 

Biathlon 4D, cu două substanţe active - tritosulfuron şi 

florasulam, un erbicid în care sinergia celor două sub-

stanţe active oferă câteva avantaje majore pentru pro-

dus: spectru larg de combatere, compatibilitate foar-

te bună, independenţă faţă de condiţiile climatice – se 

poate aplica şi la temperaturi mai scăzute.

Nici cultura porumbului nu va scăpa de infestări în pri-

ma parte a perioadei de vegetaţie, iar specialiștii com-

paniei germane recomandă Frontier Forte şi Akris, 

aplicat la începutul perioadei de vegetaţie.

La rapiţă, pe lângă combaterea buruienilor trebuie pre-

venite bolile şi căderea, pentru care Caramba Turbo 

este soluția recomandată de BASF. Împotriva dăunăto-

rilor, se recomandă Fastac Active, o formulare nouă a 

Fastacului deja cunoscut.

Pentru floarea-soarelui, în cadrul sistemului Clearfield 

Plus, se recomandă produsul Pictor, folosit în întreaga 

Europă, cu un grad de satisfacţie foarte mare.

„Am folosit cam la toate culturile câte un produs sau 

mai multe, cum ar fi Pictor, Opera, Fastac. În ultimii doi 

ani chiar am folosit foarte mult Frontier Forte, pentru 

că avem încredere în el. Că, dacă mă uit pe marcă, câ-

teodată nu ştiu bidoanele cum sunt ambalate, dar dacă 

văd BASF ştiu că e formula pe care o cunoaștem, nu 

trebuie să mai îmbunătăţim un pic sau să mai venim cu 

ceva. Avem încredere în ei, sunt de mult pe piaţă”, ne-a 

mai spus Ioana Condruț, care exploatează 600 ha în 

județul Brăila.

Fermierii ar trebui să știe deja că folosirea produselor 

de calitate crește randamentul și producția. Din păca-

te nu mereu se întâmplă acest lucru. Constatăm în ul-

tima vreme utilizarea produselor ieftine. Dar nu întot-

deauna un produs ieftin îţi aduce şi beneficiul pe care 

l-ai scontat. Trebuie să gândim din punct de vedere al 

profitabilităţii, al sporului de producţie pe care îl putem 

obţine cu aplicarea unui produs şi nu cu utilizarea unor 

produse ieftine care au o substanţă activă care la pri-

ma vedere este omologată pentru a combate o boală, 

dar nu are eficacitate la nivelul la care vrem”, a explicat 

Mircea Chetrone, marketing manager Agro Depart-

ment BASF România.
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Sistem avansat de nivelare

Prin crearea unui pat germinativ perfect se 

îmbunătățesc șansele culturilor agricole, se maximi-

zează recolta și implicit productivitatea fermei.

Executând lucrările de primăvară cu modelul de cul-

tivator Tiger Mate 200, marca Case IH, fermierii pot 

realiza o mai bună fărâmițare a solului la suprafață, 

Un pat germinativ 
perfect cu Tiger Mate 
200, cultivatorul de la 
Case IH

obținând o dimensionare și o distribuire uniformă a acestuia.

Tăvălugul ACS cu bare plate, în secțiune de L, se pretează solu-

rilor grele sau argiloase indiferent de condițiile atmosferice. Re-

prezintă alegerea ideală pentru fărâmițarea bulgărilor și nivelarea 

solului datorită acțiunii agresive de împrăștiere și mixare fără a 

compacta solul.

Cultivatorul Case IH Tiger Mate este disponibil în patru variante 

constructive cu lățimi de lucru cuprinse între 8.1 m și 18.4 m, pu-

terea nominală necesară tractării fiind cuprinsă între 106 CP și 

470 CP.

Caracteristici tehnice - Case 
IH Tiger Mate 200
Sistem de atașare:
• Elevator cu ajustare cu întinzător cu șurub;

• Suport oscilant pentru furtunele hidraulice și spațiu pentru 

manualul de operare.

Cadrul principal:
• Construcție solidă formată din cinci rânduri de cadre cu 

secțiunea de 76x102 mm dispuse orizontal și cadre duble cu 

dimensiunea de 51 x 51 mm, dispuse vertical;

• Cadru dublu-rabatabil.

Organe active:
• Distanța între rândurile de organe - 76,2 cm;

TIGER MATE 200/8.1 m TIGER MATE 200/12.3 m TIGER MATE 200/15.4 m TIGER MATE 200/18.4 m

Lăț. de lucru: 8.1 m

Lăț. de transport: 4.24 m

Înălțime de transport: -

Nr. organe active: 53

Necesar putere: 106 -186 CP

Lăț. de lucru: 12.3 m

Lăț. de transport: 5.16  m

Înălțime de transport: 4.2 m

Nr. organe active: 81

Necesar putere: 162 -283 CP

Lăț. de lucru: 15.4 m

Lăț. de transport: 5.8 m

Înălțime de transport: 4.2 m

Nr. organe active: 101

Necesar putere: 390 CP

Lăț. de lucru: 18.4 m

Lăț. de transport: 5.8 m

Înălțime de transport: 4.7 m

Nr. organe active: 121

Necesar putere: 470 CP

• Distanța între organe - 15,2 cm;

• Sistem presiune cu arc - 68 kg/vârf și o adâncime de lucru 

reglabilă între 4-15 cm;

• Sistem de protecție cu bolț de forfecare, cu înlocuire facilă.

Ajustari:
• Ajustare pozitivă a adâncimii de lucru cu manivelă – cilindrii 

hidraulici sunt complet colapsați indiferent de înălțimea de 

lucru stabilită;

• Sistem de ajustare a înălțimii de lucru cu întinzător 

cu șurub pentru uniformitate față/spate;

• Indicatorul de nivel vizibil din cabina tractorului;

• Viteza de lucru: 8-12 km/h.

Sistem hidraulic:
• Cilindri hidraulici, 3000 atm, furtune și accesorii.

Grapa posterioară:
• un rând de bare cu dinți și un tăvălug cu bare plate.

Tehnică Agricolă
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Conform legii, serviciul de cadastru are următoarele 

atribuții:

1. Participarea la acțiunea de delimitare a teritoriului 

administrativ al comunei, orașului sau municipiului și 

asigurarea conservării punctelor de hotar materiali-

zate prin borne (art.2, alin.1 lit. a). Ar fi interesant să 

se facă o statistică legată de aplicarea acestei pre-

vederi la nivelul celor 2861 UAT-uri din mediul rural 

din România, care să arate: câte servicii, comparti-

mente sau cel puțin o persoană de specialitate din 

domeniul cadastrului funcționează la nivelul UAT-

urilor, precum și câte borne au fost materializate și 

conservate, că doar legislația încă din 2001 le preve-

dea a fi realizate.

2. Efectuează măsurători topografice pentru punerea 

în posesie pe amplasamentele stabilite de comisi-

ile locale de aplicare a Legii fondului funciar (art.2, 

alin.1 lit. b).

3. Câte din UAT-uri cunosc faptul că din anul 2001 ar fi 

Importanța 
unui 
serviciu 
pentru 
cadastru
DR. ING. DIPL. MIHAI RACOVICEAN

La nivelul Unităților Administrativ Teritoriale (UAT) din 
România, potrivit Ordonanței Guvernului României 
nr. 13/2001 privind organizarea și funcționarea servi-
ciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, apro-
bată prin Legea nr. 39/2002, începând cu anul 2001 
ar fi trebuit organizate servicii comunitare pentru 
cadastru și agricultură. Vă propun o analiză asupra 
importanței funcționării unui de serviciu de cadastru 
la nivelul unei comune.

trebuit să realizeze, cu ajutorul specialistului, cel puțin măsură-

torile topo–cadastrale necesare definirii suportului topografic 

necesare finalizării punerilor în posesie aferente drepturilor re-

ale de proprietate conferite de legile proprietății? Dacă se res-

pectau aceste prevederi unde se afla România azi?

4. Întocmește fișele de punere în posesie. De ce cei care trebu-

iau să asigure controlul nu au sesizat aceste deficiențe, din 

anul 2001? Ce au făcut comisiile județene de fond funciar și 

președintele lor? Oare au sarcini precise de blocare a procedu-

rilor? Sau sunt acei oameni deștepți care motivează că nu se 

poate face?

5. Constituie și actualizează evidența proprietăților imobiliare și 

a modificărilor acestora. Oare există evidențe? Doar lucrăm 

organizat.

6. Constituie și actualizează evidența terenurilor care fac parte 

din domeniul public sau privat. Dacă nu s-au finalizat punerile 

în posesie, dacă nu s-au finalizat restituirile de tot soiul, mă în-

treb: există definite domeniile fie ele publice sau private? Sau 

le atașăm pe măsură ce se descoperă?

Am selectat doar câteva dintre activitățile pe care le poate 

desfășura un specialist în mediul rural. Mă întreb cine a dorit să nu 

funcționeze un astfel de serviciu de cadastru. Chiar atât de bine este 

organizată debandada?! Cine veghează la respectarea legalității într-

un județ? Sau țăranul nu trebuie să știe că legea îi dădea dreptul să 

fie slujit? Se pare însă că interesele celor sărmani nu îi influențează 

pe cei „bine organizați” care nu doresc ca un serviciu comunitar pen-

tru cadastru și agricultură să devină o realitate.

De asemenea, ar fi interesant să primim un răspuns la o altă preve-

dere din același act normativ: câte oficii de cadastru din România 

asigură îndrumarea tehnico-metodologică acestor servicii comuni-

tare pentru cadastru și agricultură, așa cum prevede art. 1, alin.3 din 

OG nr. 13/2001, unde se precizează: „(3) Îndrumarea tehnico-meto-

dologică a serviciilor comunitare pentru cadastru […] se asigură de 

oficiile județene de cadastru…”.

În mod categoric ar fi foarte multe de analizat și din nefericire am 

fi foarte amărâți să constatăm că peste tot vom întâlni „oameni 

deștepți” responsabili cu justificarea iresponsabilității. Mă întreb, ei 

nu ar trebui să fie în slujba poporului român? În niciun caz, pentru 

domeniul cadastrului, nu fac această dovadă.

Un exemplu că și la români 
se poate
În continuare prezentăm un model prin care vrem să arătăm că 

și la noi în țară se pot face lucruri în domeniul cadastrului, dacă 

se vrea. Anume, Proiectul pilot de cercetare „Baza de date de tip 

spațial, fundamentul unei administrații moderne și performante”, 

care se derulează în comuna Livezile din județul Timiș.

Această lucrare a fost inițiată de Centrul „PIFCA” Timișoara, 

însușită de Consiliul Local al comunei Livezile și pus în aplicare 

Cadastrul și cartea funciară reprezintă unicul sistem care 

susține:

 - Garantarea drepturilor și libertăților democratice funda-

mentale, asigurarea bunăstării, siguranței și protecției 

cetățenilor României;

 - Dezvoltarea economică și socială a țării, în pas cu dezvol-

tarea contemporană;

 - Reducerea susținută a marilor decalaje care despart Ro-

mânia de țările europene dezvoltate;

 - Dezvoltarea unei economii de piață competitive, dinamice 

și performante;

 - Creșterea bunăstării cetățenilor, a nivelului de trai și de 

sănătate al populației.

Cadastru și fond funciar
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Specificație/

Categorie de 

folosință

Arabil 

(ha)

Pășuni 

(ha)

Fânețe 

(ha)

Vii 

(ha)

Livezi 

(ha)

Total Agricol 

(ha)

Extravilan 4214,36 829,47 30,66 - 2,66 5077,15

Intravilan 150,03 3,25 - - - 155,28

Total General 4364,39 832,72 30,66 - 2,66 5230,43

de Primăria comunei Livezile, cu sprijinul primarului 

Ștefan Varga. Firma Otniel SRL Timișoara este cea 

care a executat lucrările (administrator ing. Dariu Otni-

el Racovicean), iar Geotop SRL este firma care a asi-

gurat programele informatice de specialitate (adminis-

trator ing. Huba Marton), lucrările fiind avizate de către 

OCPI Timiș.

În prezent, proiectul este în derulare și înaintează cu re-

zultate apreciabile, sursele de finanțare fiind asigurate 

prin grija comunei Livezile.

Pentru o privire de ansamblu este bine de știut de unde 

s-a plecat în acest proiect. 

Evident, cel mai important pion în derularea acestei 

acțiuni a fost primarul comunei Livezile din județul Timiș, 

domnul Ștefan Varga, care și-a dorit ca evidențele de 

fond funciar să fie extrem de clare și transparente, așa 

încât fiecare proprietar să-și cunoască limitele de pro-

prietate, fiecare să-și poate reconstitui limitele atunci 

când sunt încălcate și evident ca fiecare proprietar să 

dețină exact ceea ce are înscris în evidențe și să benefi-

cieze de tot ceea ce are ca drepturi sau obligații și să fie 

înscris în sistemul unic de cadastru și carte funciară.

Drumul a fost unul lung, dar a meritat. Ce ar trebui să 

înțeleagă cel care citește un astfel de material? Sim-

plu. Acolo unde se dorește, unde se cunoaște situația 

Pd 

(ha)
HC (ha) De (ha) CC (ha)

N 

(ha)

Total nea-

gricol (ha)

Total Gene-

ral (ha)

5,05 128,40 60,61 40,62 8,36 243,04 5.320,19

- 4,17 42,74 58,26 0,85 106,02 259,30

5,05 132,35 103,35 98,88 9,21 349,06 5579,49

Suprafața de 5.579,49 ha a comunei Livezile (Timiș) are 

structura de fond funciar în felul următor:

Protocol nr. 1784/1143/12007/2009/Banloc, Livezile, OCPI Timiș

fondului funciar destul de bine, unde cel care răspunde de această 

activitate este dispus să respecte munca în echipă, rezultatele nu 

vor întârzia să apară.

În numărul viitor vom reveni cu date concrete și cu părerea celor 

care beneficiază de aportul unei astfel de lucrări.

Care sunt actorii în cadastru 
și cartea funciară
Proprietarul, acesta fiind răspunzător pentru cunoașterea, indica-

rea limitelor imobilului și conservarea acestora, precum și pentru 

punerea la dispoziția persoanei autorizate a tuturor actelor/docu-

mentelor pe care le deține cu privire la imobil.

Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indi-

cat de proprietar, pentru corectitudinea întocmirii documentației 

și corespondența acesteia cu realitatea din teren și cu actele do-

veditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziție de propri-

etar. În cazul trasărilor, persoana autorizată răspunde pentru ma-

terializarea limitelor imobilului în concordanță cu geometria la zi a 

imobilului din baza de date a oficiului teritorial.

Persoana autorizată este obligată să execute măsurătorile la te-

ren. Toate paginile din documentație vor fi numerotate, iar do-

cumentele tehnice vor fi însușite de persoana autorizată prin 

ștampilă și semnătură.

In cazul imobilelor pentru care nu se poate realiza identifica-

rea amplasamentului și limitele acestora în conformitate cu ac-

tele de proprietate, sau situația juridică/tehnică a imobilului nu 

corespunde cu situația reală din teren, persoana autorizată nu 

întocmește documentația cadastrală. Pentru operativitatea co-

municării, transmiterea referatelor se poate face prin orice mij-

loc electronic de comunicare. Persoanele autorizate au obligația 

să urmărească în sistemul electronic cererile înregistrate la ofi-

ciile/birourile teritoriale și să răspundă convocării în termenul 

stabilit, neprezentarea fiind sancționată conform reglementărilor 

în vigoare.

Având în vedere că „Orice text scris sau vorbit în 

limba română, având caracter de interes public 

în sensul prevăzut la art. 2 (Orice text scris sau 

vorbit într-o limbă străină, indiferent de dimensi-

uni, având caracter de interes public, trebuie să 

fie însoțit de traducerea sau de adaptarea în lim-

ba română), trebuie să fie corect din punct de ve-

dere al proprietății termenilor, precum și sub as-

pect gramatical, ortoepic și, după caz, sub aspectul 

punctuației și ortografic, conform normelor acade-

mice în vigoare” - Legea nr. 500/2004 privind folo-

sirea limbii române în locuri, relații și instituții publi-

ce, art. 1, alin. 1.

Prin urmare, se impune să înțelegem că trebuie să 

cunoaștem termenii care definesc și care se utili-

zează în cadastru.

Inspectorul are rolul de a verifica documentația 

din punct de vedere tehnic, iar în cazul în care 

documentația este incompletă sau există piese care 

necesită refacere/modificare, se întocmește nota 

de completare cu toate datele, documentele sau 

informațiile suplimentare.

Asistentul registrator și registratorul verifică 

documentația din punct de vedere juridic astfel încât 

încheierea de respingere va fi motivată atât din punct 

de vedere tehnic, cât și din punct de vedere juridic. 

Motivarea încheierii de respingere din punct de vedere 

tehnic va fi preluată din referatul inspectorului.

Cadastru și fond funciar
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Apicultura 
românească, încotro?
MIHAI-CĂTĂLIN GIURGILĂ, APICULTOR, T RGU FRUMOS - IAȘI

În ultimii 5-6 ani, aparent, apicultura  românească a 
făcut  mari progrese prin absorbția fondurilor euro-
pene și creșterea efectivului de albine. În urma ne-
număratelor discuții cu apicultorii din țară și din afara 
României, vizionând numeroase filme documentare 
difuzate de National Geographic am constatat că ne 
îndreptăm spre un declin dacă autoritățile compe-
tente (Ministerul Agriculturii, ANSVSA), institutele 
de cercetare și asociațiile de profil nu vor lua imediat 
măsuri.

Radiografia apiculturii noastre din ultimii ani arată că familiile de 

albine sunt de la an la an tot mai slăbite, această anomalie mani-

festându-se prin:

- mortalitatea unui număr foarte mare de albine din cuib în mo-

mentul în care matca primăvara își reia ponta;

- familiile de albine cu greu se refac după perioada de iernare, 

deși au fost pregătite așa cum se cuvine: cu tratamente, împa-

chetare adecvată și cu hrană suficientă;

- depopularea familiilor de albine în sezonului activ pe timpul cu-

lesurilor principale și între culesuri;

- dispariția albinelor din stupi toamna târziu, uneori chiar și iarna.

În urma acestui fenomen destul de îngrijorător, am căutat un răs-

puns în literatura  de specialitate, am vizitat mai multe stupine din 

zona mea și am purtat discuții cu apicultori din țară și din afară.

Cercetătorii de peste hotare au studiat și au aprofundat în labora-

toarele lor fenomenul, ajungând în prima fază la următoarea con-

cluzie: mortalitatea albinelor este cauzată de tratarea semințelor 

cu pesticide din grupa neonicotinoidelor. Oare cum ajung aces-

te pesticide în stup? Plantele, ca orice organism viu, transpiră, fe-

nomen numit gutație și care se petrece mai abundent dimineața, 

când albinele încep activitatea prin a-și procura apa necesară 

creșterii puietului. Odată cu aceaste picături aflate pe  frunze, al-

binele transportă în stupi otrava atât de nocivă. S-a constatat că 

aceste pesticide atacă în timp sistemul nervos al albinelor care-și 

pierd treptat capacitatea de orientare, fapt care ar conduce la de-

popularea familiilor. Deși acest lucru este cunoscut de majorita-

tea demnitarilor români, țara noastră a cerut o derogare de încă 

doi-trei ani  pentru folosirea neonicotinoidelor în agricultură. Sun-

tem singura țară care încă mai folosește aceste pesticide interzise 

în Europa (Franța, Italia) și nu numai. Așadar, iată una din cauzele 

mortalității.

O altă cauză care ne costă foarte mult este lipsa de comunicare 

dintre apicultori și marii fermieri din ramura vegetală. În momen-

tul de față avem o lege care, să zicem, ne apără, însă această lege 

are și portițe care pot fi cu ușurință sărite. Fermierii care au cultu-

ră mare anunță la primării că au loc stropiri pe durata mai multor 

zile, uneori 4-5 zile. Cine poate să țină închise pe o perioadă atât 

de mare albinele? Cine ne apără pe noi, apicultorii? Cunoaștem cu 

toții că actualii deținători ai fermelor vegetale sunt ingineri agro-

nomi, oameni pregătiți care știu că o polenizare adecvată aduce 

spor la cântar în momentul recoltării. Și atunci, mă întreb de unde 

vine această indiferență și lipsă de respect față de muncă și om?

Dacă nu se vor lua măsuri în privința folosirii pesticidelor și 

stropirilor necontrolate, vom suferi pierderi drastice atât 

noi, apicultorii, cât și întreaga populație a României.

Nosema ceranae 
(nosemoza albinelor), 
un pericol și pentru țara 
noastră
Referitor la mortalitatea albinelor în Europa, apicultorii 

din afara țării noastre ne transmit că de vină ar fi, pe lân-

gă neonicotinoide, parazitul nosema ceranae. Iată cum 

descriu cercetătorii nosema ceranae:

 - parazitul determină albinele să-și părăsească stupii 

la fel ca în cazul parazitului varoa (lucru care creează 

confuzie printre apicultori);

 - boala nu prezintă semne clinice ca în cazul nosemo-

zei generată de nosema apis (diaree);

 - nosema ceranae, din momentul infestării coloniilor 

este galopantă;

 - boala lucrează ascuns în prima parte a evoluției sale 

și este greu depistată cu ochiul liber;

 - depistarea bolii este mult mai dificilă;

 - parazitul este activ și vara în timpul sezonului prin-

cipal, provocându-le albinelor o senzație exagerată 

de foame, fapt care le obligă să zboare pe distanțe 

foarte mari pentru procurarea hranei nemaigăsindu-

și la întoarcere drumul spre casă.

Apicultură
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Din simptomele mai sus prezentate, din notările și 

observațiile făcute în diferite stupine, se pare că țara 

noastră nu a scăpat de boala nosemoza albinelor ge-

nerată de nosema ceranae. Deși fenomenul este cu-

noscut, nimeni nu face și nu zice nimic pentru a ne aju-

ta și îndruma pe noi crescătorii de albine. În momentul 

de față, direcțiile sanitare-veterinare nu dețin aparatu-

ra necesară pentru depistarea acestei boli, cu toate că 

zvonurile că ceva se petrece sunt tuturor cunoscute. Un 

coleg apicultor a povestit că a trimis probe la un labora-

tor din străinătate și i s-a confirmat prezența bolii.

Din câte se știe, boala este nespus de periculoasă. Eu și 

alți colegi apicultori din țară am început să căutăm și să 

luăm diverse metode de protecție, cum ar fi: administra-

rea medicamentului Protofil în turte și ceaiuri din plante.

Totuși, în urma celor prezentate, mă întreb dacă este su-

ficientă administrarea produselor pe care le avem la în-

demână pe piața românească. În cărțile de specialitate 

scrie că maladia se poate trata cu Fumidil (fumagilin-B), 

însă Uniunea Europeană interzice administrarea antibio-

ticelor în hrana albinelor. Dacă boala va prinde proporții 

foarte mari, ce vom face? Oare, nu va fi târziu până se 

vor găsi soluțiile și se vor lua măsurile? În cazul unei 

mortalități în masă, cine va despăgubi apicultorii?

Este posibil ca tot ce-am clădit cu fondurile europene 

să se distrugă din cauza indiferenței și lipsei de profesi-

onalism. Este mult mai ușor să previi decât să combați!

Din documentările mele, antibioticul Fumagilin-B este 

fabricat numai în Canada, iar la noi este un singur im-

portator. Ideal ar fi să se facă analize la un laborator 

specializat, ca să ni se confirme prezența bolii și apoi să 

se aplice tratamentul sub supravegherea unui specialist 

și numai în caz de forță majoră (carantină). Mierea pro-

venită din stupinele tratate cu antibiotic nu se mai poate 

comercializa. De ce nimeni din cei acreditați nu spune și 

nu face nimic?

Fiscalizarea excesivă 
poate duce la dispariția 
albinăritului
În ultimii ani, apicultura românească bate pasul pe loc și din ca-

uza prețului mic oferit pentru miere de către procesatori. Cum 

este posibil  ca mierea să-și tripleze prețul de la ușa magazinu-

lui până pe raftul acestuia? Procesatorul și vânzătorul câștigă de 

trei ori mai mult decât producătorul mierii. Cine ne apără pe noi, 

cei care stăm în căldură o vară întreagă, și cu masca pe figură? 

Greu de spus, probabil că la mijloc sunt alte interese, dorindu-se 

să fim, românii, numai consumatori, nu și producători în Uniunea 

Europeană.

Până acum doi ani apicultura nu a fost impozitată, însă acum 

apicultorii sunt încadrați la ANAF pe norma de venit, mai nou ur-

mărindu-se o fiscalizare mai drastică.  Ce putem face noi, apicul-

torii? Unde sunt cei care ar trebui să ne apere interesele? Cum 

vom face venit, când suntem încolțiți de boli, secetă, variații ale 

temperaturii și fiscalizare?

Anul trecut din punct de vedere climatic a fost un an greu pen-

tru apicultură, iar apicultorii și-au plătit impozitul. În urmă cu 

câțiva ani, un kilogram de miere era  opt lei. Dacă livram mierea 

la un procesator autorizat  mai primeam încă doi lei de la sta-

tul român, iar la final se ajungea la 10 lei pe kg. În cazul în care 

și acum se va face la fel, nu cred ca vom câștiga mare lucru. Pe 

timpul comunismului, apicultorii nu erau impozitați considerân-

du-se că albinele își aduc aportul la  menținerea faunei și florei 

spontane, iar crescătorii de albine prin polenizare se achitau față 

de finanțe prin serviciul prestat în natură. Prin urmare, în acele 

vremuri negre nu s-a reușit să se distrugă ceea ce era bun, însă 

acum cei care ne conduc o fac prin introducerea a tot soiul de 

biruri. Cum credeți că va arăta apicultura României când se vor 

termina banii europeni?

Cultivarea plantelor modificate genetic este o altă proble-

mă care trage apicultura în jos și despre care puțini vorbesc. 

Este bine să cultivăm și astfel de plante și să facem cercetare, 

însă pe suprafețe mai mici nu pe suprafețe atât de însemnate. 

Cercetarea este benefică atunci când produce un 

efect bun pentru omenire, nu un dezastru.

În anul 2014-2015 am văzut  albine care intrau în lan 

și rămâneau prinse pe floarea-soarelui de parcă cine-

va le-ar fi pus lipici pe picioare. Unde sunt institute-

le agricole de cercetare? Oare cercetătorii noștri nu 

erau profesioniști ? Câte locuri de muncă s-au pierdut 

odată cu desființarea unor stațiuni și institute de cer-

cetare? Cine mai investește astăzi în România în cer-

cetare? Fără cercetare nu poți să faci performanță.

Un alt fenomen sesizat de mine este durata șederii 

albinelor pe floarea-soarelui în vederea umplerii 

coșulețelor cu polen, combinat cu o nervozitate ac-

centuată în momentul recoltării acestuia, iar la final o 

producție de miere slabă.

Concluzia este că apicultorii vor fi nevoiți să-și alto-

iască albinele, dotându-le cu o limbă lungă și o trom-

pă uriașă cu filtre care să purifice mierea de pestici-

de, adaptându-se astfel noilor modificări genetice din 

agricultura  europeană și românească. Continuând 

așa, vom ajunge de râsul altor state, noi care practi-

căm apicultura de pe vremea dacilor.

Apicultură
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Ultimii patru ani, cu excepția lui 2015, au fost ani buni 

pentru grupul de firme bihorean din Palota, Nutrientul. 

Dar, scăderea prețului pe kilogram la carnea de porc 

Piața cărnii, între 
agonie și extaz
E NEVOIE DE O CREȘTERE CU 30% A PREȚULUI CĂRNII DE PORC
DELIA CIOBANU

Piaţa cărnii a cunoscut în ultimii ani suișuri și 
coborâșuri. Crescătorii de animale s-au confruntat 
cu situații noi, așa cum este embargoul impus de Ru-
sia produselor agroalimentare din UE, care au cre-
at fluctuații și chiar pierderi majore. Recent am făcut 
o vizită în județul Bihor, unde l-am întâlnit pe Iosif 
Pazuric, directorul general și acționarul majoritar al 
grupului de firme Nutrientul din Palota. Am abordat 
cu omul de afaceri subiecte precum piața cărnii sau 
beneficiile scăderii TVA-ului.

nu a fost de bun augur pentru niciun jucător din acest domeniu. 

Unul din motive ar fi şi embargoul rusesc asupra alimentelor din 

Uniunea Europeană. „Brusc, o piaţă foarte mare, cu câteva mi-

lioane bune de locuitori, a rămas închisă pentru producţia eu-

ropeană. S-au creat stocuri şi asta a dus la scăderea preţurilor, 

cel puţin în România, la un nivel suportabil la ora asta. Noi avem 

lanţul închis, producem de la ferma de selecţie, bunici, străbu-

nici, linii pure, mergem până la ferma de reproducţie, cu 2800 de 

scroafe şi două îngrăşătorii pe care le populăm din această fer-

mă. Anul trecut am avut proasta inspiraţie de a dezvolta încă o 

fermă de îngrăşătorie de 24.000 de capete şi în acest an preţuri-

le nu recompensează investiţia”, a declarat Iosif Pazuric.

În prezent, la Nutrientul se cresc în jur de 80.000 de capete pe 

vechiul circuit scroafe – îngrăşătorii şi încă 80.000 de capete 

pe noua fermă de îngrăşătorie, care funcţionează prin importul 
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purceluşilor din exterior. „Asta nu-i rentabilă din start. 

Aşteptăm un reviriment al preţurilor, care întârzie ex-

traordinar de mult. De obicei, prima parte a anului este 

supusă unei presiuni, lumea consumă mai puţină car-

ne şi îşi dă drumul înspre primăvară, în luna martie, dar 

criza porcului a început din luna octombrie printr-o că-

dere a preţului constantă, lună de lună tot mai jos”, a 

punctat directorul general al grupului Nutrientul. La ora 

actuală, kilogramul de porc se vinde cu 4,2 – 4,3 lei/kg 

în zona Ardealului, dar în sudul țării sunt abatoare care 

speculează situația aceasta și plătesc pe kilogramul de 

porc în viu chiar și 3,3 lei.

O bursă internă 
a cărnii ar ajuta 
producătorii
În mod normal, o astfel de situație nu ar fi trebuit să 

aibă loc într-o țară care importă 50% din carnea de 

porc, de pe piața europeană, unde prețul este de pes-

te un euro. Dar practicile neconcurenţiale, poziţiile de 

monopol ale unor abatoare mari au generat aceas-

tă scădere drastică a preţurilor. „Problema este cu 

existenţa poate a unui surplus de carne în viu, care nu este ab-

sorbită de piaţă. Industria consumă peste 50% din materia pri-

mă din import, din carne congelată, însă nu se explică faptul că 

bursele externe sau abatoarele externe oferă pe porcul viu un 

preţ apropiat de 5 lei şi la noi sub 4 lei. Deci ceva nu este în re-

gulă în mecanismele de piaţă, care nu sunt reglementate de o 

bursă internă. Am avea şi noi nevoie de o bursă care să nu lase 

micul crescător la mâna celor care sacrifică şi industrializează 

carnea”, afirmă Iosif Pazuric.

Nu aceeași situație se întâmplă în sectorul de creştere a păsă-

rilor pentru carne. La Nutrientul există pe serie peste un milion 

Zootehnie
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de capete care sunt valorificate în momentul de faţă în 

Ungaria, în viu, unde preţurile sunt mai atractive decât 

pe piaţa românească. Acest sector beneficiază însă de 

o perioadă mai scurtă de creștere și valorificare, ceea 

ce nu ar crea probleme la fel de mari ca la creșterea 

porcinelor, în cazul scăderii prețurilor într-o anumită 

perioadă.

Tehnologii de ultimă 
oră și performanțe 
deosebite
O mare parte a producătorilor din sectorul cărnii au ac-

cesat Măsura 215 – Plăți privind bunăstarea animale-

lor. Dacă n-ar fi existat aceste plăţi, în acest moment 

poate că n-am mai fi vorbit de zootehnie în România. 

Accesarea Măsurii 215 vine cu o serie de reglemen-

tări care nu permit renunțarea la producție, chiar dacă 

prețurile sau condițiile de vânzare se deteriorează. „Ai 

o marjă de 20%, dacă ştiu bine, care îţi permite, vizavi 

de cererea iniţială, să fluctuezi partea de producţie. Ai 

angajamente pe cinci ani de zile care trebuie respecta-

te, în caz contrar pierzi aceste plăţi compensatorii care 

sunt vitale pentru funcţionarea fermelor şi ajută atât la păsări, cât 

şi la porc”, a specificat directorul general Nutrientul.

Infuzia aceasta de capital pe piața românească a creat pe lângă 

restricții și o creștere consistentă. Astfel, din punct de vedere al 

tehnologilor şi al producţiei animaliere suntem la nivelul mediei 

europene sau chiar peste, având în vedere că cele mai multe fer-

me au fost modernizate în ultimii 10-15 ani şi au doar tehnologii 

de ultimă oră și performanţe deosebite. „Puiul de carne se produ-

ce cu consumul de furaj de 1,6, chiar 1,55, la porc s-a ajuns la 2,5 

– 2,6 kg / kg de spor. Suntem în top”, a menționat Iosif Pazuric.

Cu toate acestea, piața neconcurențială din Comunitatea Euro-

peană este o realitatea care creează probleme crescătorilor. Fap-

tul că în România există un consum de 50% din piaţa externă ar 

trebui să ducă la preţuri mai mari pe piața internă de cel puțin 

5-10%, cifră aferentă transportului cărnii în această zonă. Realita-

tea ne arată că nu se întâmplă aşa.

Scăderea TVA-ului  
a reglat piața
Un aspect pozitiv al schimbărilor din ultimul an este scăderea 

TVA-ului care a reglat piața internă. Din acest motiv, omul de afa-

ceri Iosif Pazuric spune că poate a venit momentul să-și îndrepte 

atenția și spre comercializarea produsului final. „Noi am mers pe 

business de volum, fără a ne încurca cu retail-ul. Am lucrat co-

rect întotdeauna, deci nu ne-am pretat la şmecherii financiare, 

cum făceau mulţi înainte când erai într-o piaţă concurenţială per-

turbată de cei care făceau evaziune în momentul în care carnea 

era la 24% TVA. Probabil că în acest moment piaţa este echili-

brată şi au dispărut profitorii, «hoţii de TVA», pentru că la 9% nu 

mai există tentaţia aşa mare cum era la 24%. Poate că în acest 

moment ar fi o idee de luat în calcul pe viitor.”

Printre planurile de viitor ale grupului de firme Nutrientul este 

prevăzută și creșterea volumului. Astfel, se va mări capacitatea 

cu 1600 de scroafe, iar ferma de tineret îşi dublează aproape 

capacitatea pentru a nu se mai importa purceluşii. „Sperăm ca 

lucrurile să se echilibreze. Tradiţional, primele trei luni ale anului 

sunt de sacrificiu, cu preţuri mici, cu dificultăţi în desfacerea măr-

fii. Din martie piaţa se dezgheaţă şi preţurile încep să crească. 

Acum probabil că vor creşte exploziv, pentru că sun-

tem foarte jos faţă de piaţa europeană și am avea ne-

voie de o creştere de peste 30% ca să ajungem lângă 

ei”, a încheiat directorul general Iosif Pazuric.

Nutrientul din localitatea Palota, județul Bihor, este o companie 

înființată în 1972, fiind privatizată din 1991 prin metoda MEBO, 

de către inginerul Iosif Pazuric, care era pe atunci director la fa-

brica de nutrețuri combinate. În cei 25 de ani, dezvoltarea com-

paniei cu capital 100% românesc a fost un proces constant re-

alizat printr-o strategie coerentă, un management bine pus la 

punct care a știut cum să se sprijine pe instituțiile de creditare 

și pe fondurile europene.

În prezent grupul de firme Nutrientul înseamnă:

 - Fabrică de nutrețuri combinate, modernizată în 2007 - 

10.000 t/lună;

 - Bază de recepție, stocare și condiționare cereale, cu o capa-

citate de uscare de 400 t/24 ore și o capacitate de stocare 

de 9.000 t;

 - Stație de extrudare soia boabe, modernizată în 2007, ajun-

gându-se la o capacitate de 24 t/24 ore și o capacitate de 

stocare de 5.000 t;

 - Fermă suine îngrășătorie (Nutripotrk SRL) cu o capacitate 

de 9.600 capete modernizată în anul 2004, situată în Ora-

dea, județul Bihor;

 - Fermă suine îngrășătorie (Nutrisuin SRL) cu o 

capacitate de 16.800 capete modernizată în anul 

2006, situată în localitatea Marghita, județul Bihor;

 - Fermă tineret porcin (Nutritin SRL) cu o capaci-

tate de 12.000 capete modernizată în anul 2009, 

situată în localitatea Chet, județul Bihor;

 - Fermă reproducție suine (Nutripig SRL) cu 2.800 

scroafe modernizată în anul 2007, situată în locali-

tatea Salacea, județul Bihor;

 - Fermă selecție/reproducție scrofițe (Selectpig 

SRL), cu o capacitate de 600 capete moderni-

zată în anul 2007, situată în localitatea Cauaceu, 

județul Bihor;

 - Fermă găini ouătoare (Nutriavi SRL), cu o capaci-

tate de 64.000 găini ouătoare modernizată în anul 

2005, aflată în localitatea Tamaseu, județul Bihor;

 - Fermă pui de carne (Nutripasare SRL), cu o capa-

citare de 600.000 pui/serie modernizată în anul 

2009, situată în Salonta, județul Bihor.
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Bolile parazitare ale păsărilor (I)
DR. VIORICA CHIURCIU, MEDIC VETERINAR, DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE - ROMVAC COMPANY S.A.

Parazitozele au, 

însă, o ponde-

re însemnată la 

păsări, iar prin 

evoluţia lor, mai 

ales cronică, dar 

şi acută şi subacută, duc la decimarea 

în timp, a efectivelor de păsări.

Odată cu venirea primăverii și 

creșterea temperaturii mediului, se 

trezesc la viață foarte multe organis-

me (melci, muște, furnici, libelule etc.), 

inclusiv paraziții animalelor de curte. 

Parazitismul este o formă de viață în 

care un organism îşi procură hrana ne-

cesară, de la un alt organism viu, numit 

gazdă, pe care-l parazitează şi căruia 

îi produce frecvent îmbolnăvirea sau 

chiar moartea. Tulburările produse de 

paraziți sunt diverse, de la lipsa orică-

ror semne clinice, până la stări gene-

rale grave, având loc în acelaşi timp, şi 

o scădere a producției, compromiterea 

unor produse şi subproduse, concomi-

tent cu scăderea rezistenței la boli.

Când vorbim despre paraziții păsărilor, 

facem mereu referire la căpușe și pă-

duchi. În realitate, ei sunt foarte mulți, 

fiind sistematizaţi în mai multe gru-

pe, în funcţie de dimensiunea şi forma 

lor, de ciclul lor vital, în funcție de ac-

ţiunea lor pato-

genică, de locul 

unde parazitează 

etc.. Astfel, para-

ziţii sunt grupaţi 

în endoparaziți 

(care trăiesc în 

corpul gazdei) și 

ectoparaziți (care 

trăiesc pe corpul 

gazdei).

Există o multitudine de boli la păsări, care pot avea etiologii (cauze) diferite. Astfel amintim bolile 
infecţioase, produse de microbi; tehnopatiile – consecinţă a deficienţelor de nutriţie şi microcli-
mate și bolile parazitare – produse de paraziţi, cu localizare corporală internă sau externă.

Clasele de paraziți 
care trăiesc în 
corpul gazdei
Protozoarele sunt organisme uni-

celulare, de dimensiuni microscopi-

ce care afectează în principal, sângele 

cu organele hematoformatoare - he-

mosporidii, tubul digestiv cu organe-

le anexe (ficatul) – coccidii, Histomo-

nas, precum şi alte ţesuturi (muşchi) 

– sarcosporidii.

Trematodele sunt helmintoze din 

categoria viermilor laţi (Plathelmin-

tes) cu corpul în formă de frunzuliță, 

de dimensiuni microscopice, în stadi-

ile foarte tinere şi macroscopice (se 

văd cu ochiul liber), în stadiile de adult. 

Dintre acestea amintim Prosthogoni-

mus care parazitează în oviduct, cloa-

ca și bursa Fabricius la pasărea ou-

toare şi afectează ouatul. Paraziţii din 

această grupă au în ciclul lor de viaţă, 

stadii care au loc în melcii de apă sau 

de uscat.

Cestodele sunt tot helmintoze din 

categoria viermilor laţi, dar segmen-

taţi, de dimensiuni mici (câţiva milime-

tri) cu localizare în 

principal, intestina-

lă. Principala sur-

să de infestare o 

constituie gazdele 

intermediare.

Nematodele sunt 

viermi rotunzi (cilin-

drici) – grupa Ne-

mathelmintes, din 

care fac parte As-

caridia, Heterakis, 

Capillaria şi altele, cu localizare diges-

tive; Syngamus, Cyathostoma – cu lo-

calizare traheobronşică etc.. Elemen-

tele parazitare infestante (ouă, larve) 

sunt preluate de păsări de pe sol, din 

ape sau gazde intermediare.

Clasele de paraziți 
care trăiesc pe 
corpul gazdei
Artropode - Arachnide (care au pi-

cioare articulate şi corpul format din 

două segmente: cefalotorace şi ab-

domen) sunt ectoparaziți din care fac 

parte agenţii etiologici ai râiei Cnemi-

docoptica (la picoare şi pene), lamino-

siptică (subcutanată) și căpuşele Ga-

maside, Argaside şi Ixodide.

Artropode - insecte (care au picioa-

re articulate şi corpul format din trei 

segmente - cap, torace şi abdomen) 

sunt ectoparaziți din care fac parte mai 

multe genuri de insecte parazite malo-

fage, care “toacă” penajul.

Profilaxie
Măsurile de profilaxie împiedi-

că apariția acestor boli și includ 

dezinfecția riguroasă a cotețelor cu 

DECONTAMINOL și/sau CATIOROM, 

deparazitarea cotețelor cu ROMPA-

RASECT 5% sau ROMPARATOX, pre-

cum și deparazitarea internă a păsări-

lor cu ROMBENDAZOL F sau externă 

cu ROMPARATOX. 

Zootehnie
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Ioana Condruţ, fermier jud. Brăila

Agricultura, 
dragostea mea DELIA CIOBANU

Pulsul agriculturii îl iei cel mai bine dacă stai de vor-
bă cu cei care se ocupă de ea: agricultorii. Și tot 
spre ei trebuie să ne îndreptăm atenția dacă ne do-
rim ca această ramură a economiei să prospere. Din-
colo de greutățile cu care se confruntă, cum este cea 
a lipsei irigațiilor, de problemele cauzate de vremea 
capricioasă și de prețurile mici, fermierii cu care am 
vorbit sunt mulțumiți de rezultatele muncii lor și au 
numeroase planuri de viitor, pentru că sunt, înainte 
de toate, pasionați de ceea ce fac.

cu adevărat, doamna inginer nu regretă nicio secundă decizia 

luată în urmă cu aproape 17 ani. „Au fost ani grei, căldura ace-

ea din august te epuizează, am ajuns la o vârstă. Dar nu regret 

niciun moment. Chiar dacă ar trebui să o iau de la capăt, tot 

agricultură aș face”, afirmă Ioana Condruţ.

În general, structura culturilor de pe cele 600 ha include, an de 

an, floarea-soarelui, rapiţă, porumb, cereale păioase, dar și loturi 

de hibridare. Dar tot an de an și problemele se diversifică. Anul 

trecut, primăvara a venit cu o perioadă de secetă, după care au 

urmat ploi, condiții în care culturile de păioase au avut de sufe-

rit. „Am aplicat tratamente şi preventiv, şi curativ. A venit apoi o 

secetă cumplită, nu ştiam porumbul ce face, nu ştiam dacă să 

mai dăm un fungicid la floare. Am mers pe varianta «da»: două 

tratamente la floarea-soarelui și am dat şi la porumb”, a explicat 

agricultoarea. Pe lângă căldurile puternice, o altă problemă cu 

care se confruntă e forţa de muncă tot mai greu de găsit. Însă, 

O producţie mare 
înseamnă muncă, 
informare, tehnologie 
și utilaje 

Ioana Condruţ este de profesie inginer agronom și lu-

crează împreună cu soţul său 600 de hectare în jude-

ţul Brăila, în localitățile Măxineni şi Grădiştea. De prin 

1999 a dat drumul propriei afaceri, după ce ani la rând 

a lucrat la un depozit de armăsari ca inginer-şef, iar 

soţul a fost inginer mecanic în Insula Mare a Brăilei. 

Deși să ai propria afacere nu e tocmai un lucru sim-

plu, mai ales în agricultură unde nimic nu e predictibil 

Din fermă în fermă
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toate trec și soluțiile trebuie găsite.

Chiar dacă a mai avut de pierdut din cauza sece-

tei pe suprafețele care nu au fost irigate, producţii-

le au fost totuși mulţumitoare. La floarea-soarelui, pe 

suprafețele unde s-a folosit fungicid, în condiții de 

secetă, a obținut producții de până la 3700 kg/ha. 

La grâu, producția a fost de 6000-6500 kg/ha, la po-

rumb pe anumite sole până la 13.000 kg/ha, iar de 

pe altele 8000 kg/ha, iar la soia chiar 4000 kg/ha, în 

condiţiile în care cultura de soia se lucrează destul 

de dificil. „Producţiile mari ne ajută în general să ne 

echilibrăm. Culmea ar fi să ai şi cheltuială mare şi să 

faci producţie mică. Atunci chiar eşti în pierdere. Pro-

ducţiile mari la un preţ mic tot ne ţin deasupra. Dar o 

producţie mare înseamnă muncă, citit, învăţat, tehno-

logie, utilaje. Folosim şi utilaje de ultimă generaţie, le 

îmbunătăţim în fiecare an, deoarece adaptăm utilajele 

în funcție de specificul anului.”

Pentru ferma Ioanei Condruţ, cultura câştigătoare în 

anul agricol 2014-2015 a fost porumbul. Sămânţa fo-

losită este certificată și provine de la companii de re-

nume, precum Pioneer și Monsanto, dar are și propri-

ile loturi de hibridare.

Proiectele europene, 
motor de creștere
Ioan Gabriel Nedelcu este un tânăr fermier din judeţul 

Giurgiu care exploatează o suprafaţă de 180 de hec-

tare în localitatea Frăteşti. Provine din familie de fer-

mieri, tata inginer agronom, iar mama inginer zooteh-

nist, și a absolvit Facultatea de Management, Inginerie 

Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, în anul 2009, mo-

ment în care „s-a instalat” ca tânăr fermier. Astfel, succesul nu 

a venit singur, ci cu multă muncă, studiu, dar și susținere prin 

finanțare europeană.

În acest sens, în anul 2009 a depus un proiect pe Măsura 1.1.2 – 

Instalarea tinerilor fermieri, care a primit aprobare și a fost imple-

mentat, perioada de monitorizare încheindu-se deja. Valoarea pro-

iectului a fost de 25.000 euro, sumă nerambursabilă, din care a 

achiziţionat șapte hectare de teren şi a dezvoltat partea de produc-

ţie de plante şi flori ornamentale. În anul 2013 a depus un alt pro-

iect, pe Măsura 1.2.1 – Modernizarea exploatațiilor agricole, în va-

loare de 73.000 euro fără TVA, din care 50% nerambursabili, prin 

care a achiziționat un tractor, un plug şi o grapă cu discuri. Pentru 

acest proiect se află încă în perioada de monitorizare. Deși pentru 

primul proiect a întâmpinat greutăți deoarece era prima sesiune 

și toată lumea era la început, la al doilea lucrurile au stat altfel. „În 

anul 2013 totul s-a desfășurat destul de repede şi mult mai bine, 

aveam deja experienţa primului proiect şi a fost prima sesiune 

pentru fermele familiale. A durat cred că 5-6 luni până la aproba-

rea proiectului”, a declarat Ioan Gabriel Nedelcu.

Printre planurile de viitor se regăsește și cel prin care vrea să mă-

rească exploataţia, în prezent achiziționând teren de la proprieta-

rii care nu au contracte de arendă. Spune că nu face concurență 

neloială colegilor din domeniu și că își dorește să ajungă la 300 de 

hectare, din care 100 ha în proprietate, cu doi-trei salariaţi.
Ioan Gabriel Nedelcu, fermier jud. Giurgiu

Din fermă în fermă
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nu mai vorbim despre porumb numai ca o simplă cultură. Dacă 

ai porumb, ai mai multe culturi”, ne-a explicat  Constantin Pe-

tre care deține şi loturi semincere de porumb, dar și de grâu și 

floarea-soarelui.

Deși este unul dintre primii care au cultivat porumb zaharat în ju-

deţul Brăila, anul trecut a renunțat la această cultură. Cauza o re-

prezintă piața haotică pentru acest soi și riscurile inerente mari.

Ca orice fermier român, se confruntă cu problema condiţiilor cli-

matice, pentru care încearcă să găsească soluţii tehnologice, dar 

și cea a prețurilor, unde soluția a fost înscrierea într-o cooperati-

vă agricolă. Rezultatele s-au văzut și în acest an când prețurile au 

scăzut dincolo de previziuni. „N-avem o stabilitate a preţurilor, la 

care să facem o estimare. Cred că mulţi dintre noi, dacă ar şti puţin 

mai dinainte şi preţul cu care vor putea să vândă atunci când fac 

planificarea culturilor, ar obţine producţii mult mai mari. Ar şti cum 

să investească.”

O altă problemă cu care s-a confruntat anul trecut a fost la cultura 

de soia, ale cărei cauze încă nu le-a stabilit pe deplin. „Ne-ar ajuta 

mult dacă am avea la timp nişte informaţii de la cei de specialitate, 

pornind de la informaţiile meteo cât mai aproape de realitatea care 

se va întâmpla, de la atacul de boli şi dăunători. Fiind informaţi am 

lua măsurile care s-ar impune. Am putea şi noi să folosim cunoş-

tinţele tehnice în eliminarea cât se poate a tuturor acestor neca-

zuri”, e de părere Constantin Petre pentru care, anul trecut, cultu-

ra câştigătoare a fost porumbul. L-a cultivat pe100 de hectare, iar 

producția medie a fost de nouă tone la hectar, în condițiile în care 

nu a irigat. Hibrizii folosiți spune el că, deși provin de la firme din 

afară, sunt de fapt autohtoni deoarece sunt produși pe loturile fer-

mierilor români. Per total, la un hectar de porumb a investit în jur de 

2000 de lei și venitul a fost dublu.

Un of al fermierului de lângă Dunăre este că, deși are apa la doar 

un kilometru de el, nu poate iriga. Forma asociativă în care se află 

nu poate fi cuprinsă în dezvoltarea sistemelor de irigaţii. „Nu există 

Constantin Petre, fermier jud. Brăila

o organizaţie de irigaţii şi nu avem cum s-o înfiinţăm. 

Dar eu irig în particular, cu motopompe, fac un efort. Aş 

fi vrut să beneficiez şi eu de un program din acesta, să 

irig cele 100 de hectare care sunt la 800 m de Dunăre”, 

se plânge agricultorul. 

Cu toate nemulțumirile și problemele întâmpinate, fermi-

erul brăilean spună că a încheiat anul 2015 mai bine de-

cât pe cel precedent și mult mai bine decât 2013. Con-

stantin Petre este optimist când se gândește la viitor 

și spune că toți agricultorii fac parte din ramura eco-

nomiei naţionale unde oamenii au zâmbetul pe buze, 

sunt optimişti, cu proiecte de viitor și care privesc 

ziua de mâine cu mare încredere, indiferent de greu-

tăţi, care trebuie eliminate una câte una.

În anul agricol 2014-2015 a semănat pe 100 de hecta-

re porumb, pe 11,5 hectare soia, 7 ha de grâu, 12,5 ha 

de floarea-soarelui şi 50 de ha de rapiţă. Cultura cea 

mai profitabilă a fost cea de rapiţă, dar nici la porumb 

nu a ieșit prea rău. „La cultura de rapiţă a fost peste 4 

t/ha producția medie, la cultura de porumb am avut o 

medie de 7 tone pe hectar, ţinând cont că nu irigăm şi a 

fost anul destul de secetos. La floarea-soarelui, din pă-

cate, în zona unde am semănat nu a plouat mai deloc şi 

am obţinut o producţie sub o tonă şi jumătate, iar la cul-

tura de soia terenul este unul de padină, unde am avut 

probleme şi cu băltirile. Am recoltat după o perioadă de 

ploi, am avut probleme şi cu producţia, cât şi cu calitatea 

acesteia”, povestește tânărul fermier supărat că nu s-a 

putut încadra pentru a obține subvenția majorată.

În toamna lui 2015 a semănat 62,5 ha de grâu, 4,4 ha 

de orz pentru zonele de interes ecologic, iar în primăva-

ra aceasta se pregătește să semene porumb, floarea-

soarelui şi soia. Rapiță nu pune pentru că nu îi permite 

asolamentul.

Experiența a dobândit-o în ferma părinților, pentru că 

studiile universitare se bazează mai mult pe teorie. Vrea 

să rămână în domeniul agricol despre care spune că nu 

îl vede doar ca pe o afacere. „Cineva spunea că aceia 

care privesc agricultura ca pe o afacere, la un moment 

dat s-ar putea să ajungă într-un punct mai puţin fericit. 

Eu nu privesc agricultura ca pe o afacere, ci ca pe o ne-

cesitate de a produce hrană celorlalţi.”

Are spații proprii de depozitare și în general păstrează 

producția de grâu. Totuși, în 2015 a vândut la scurt timp 

după recoltare, fapt pentru care se felicită având în ve-

dere prețurile care au scăzut în prezent. Mai ales că în 

fiecare an face linie de credit pe care o acoperă după 

recoltat, plus faptul că are un credit pentru proiectul pe Măsura 

1.2.1, pe o perioadă de cinci ani.

În anul 2014 a mai înființat o firmă care se ocupă cu comerţ cu 

amănuntul şi cu ridicata de piese şi de utilaje agricole. Crede că 

un manager trebuie să fie doar manager. „Am încercat să acopăr 

toate departamentele, adică de la resurse umane, la şoferi meca-

nizatori, vânzători şi aşa mai departe. Asta vreau să fac şi în mica 

fermă. Un inginer agronom nu poate să facă şi pe mecanicul, şi pe 

mecanizatorul, şi pe managerul, şi pe contabilul. Vreau să plăteas-

că toată lumea în mod egal taxele şi impozitele, şi să fie mai puţină 

birocraţie”, ne-a spus în încheiere Ioan Gabriel Nedelcu.

Porumbul, cultura 
câștigătoare în anul 2015
Constantin Petre a „cochetat” dintotdeauna cu agricultura, ocu-

pându-se de cultivarea legumelor. În prezent exploatează 400 de 

hectare de teren, la Chișcani, în județul Brăila. „Pot să zic că am fă-

cut permanent agricultură, pentru că am făcut-o în grădina de lân-

gă casă, dar apoi am trecut la teren în câmp. Eu sunt pensionar 

din 2004 şi imediat în 2005 am înfiinţat societatea care se ocupă 

de agricultură.” Constantin Petre are cea mai mare exploatație de 

căpșuni din zonă, pe cinci hectare, restul terenului fiind ocupat cu 

porumb, floarea-soarelui, rapiţă şi păioase. Ar vrea o diversifica-

re a culturilor, deoarece în cadrul fiecărei culturi există numeroa-

se variante. „Eu mai cultiv şi căpşuni, dar în ceea ce priveşte cul-

turile mari, toţi care suntem aici cultivăm acelaşi lucru. Dar numai 

porumbul este de vreo zece feluri, vorbind numai de porumbul de 

consum. Există însă și porumb zaharat, porumb de siloz, porumb 

pentru mălai, pentru consumul uman. Ar trebui să diversificăm, să 
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D´ale gurii

Smântână cu zamă de 
varză şi parastas AFB SOCACIU

Gard în gard cu bunica moldoveancă, megieşă, cu s-ar 

zice, tuşa Ana, bucovineancă de felul ei, îşi pomenea 

morţii o dată’n an, în crucea iernii, cam după Bobotea-

ză. Naltă de doi coţi jumate şi tot p’atât de lată, nu-şi pă-

răsea ograda decât de Paşti când mergea la Înviere, în 

rest dădea gură peste gard şi ai mei mă trimiteau să-i 

cumpăr una-alta, de pe la băcănii, măcelării şi aprozare, 

că de multă vreme nu’şi mai cumpăra decât d’ale gurii. 

Când punea de parastas dădea glas de cu seară şi dis-

de-dimineaţa luam drumul pieţii de unde neguţam fleică 

de purcel în cantităţi industriale şi câteva căpiţe de mor-

covi, păstârnaci ţeline şi o oca de ceapă. Nesmintit, o 

oca de brânză de vaci dulce şi vreo două de smântănă. 

Restul îl avea pe bătătură, în beci ori în afumătoarea din 

hogeacul aplecătoarei. Iarna-iarnă, frigul-frig, hoinăreala 

prin piaţă, hoinăreală, aşa că tuşa mă aştepta cu o cană 

zdravană de vin fiert (îndoit cu apă, că eram mai curând 

plod, decât dănac), îndulcit cu miere şi împarfumat cu 

scorţişoară: "să nu prinzi, Doamne-fereşte, vreo pârdal-

nică de răceală şi să am vorbe cu mă-ta". Legumind în-

delung vinul fiert şi ronţăind biscuiţi şpiţati, făcuţi mai 

mult cu măcinătură de nucă, o asistam pe tuşa la pre-

gătirea mesei, totdeuna aceeaşi: "îi plăceau lu’ răposatu’ 

fie iertat!". Când ajungeam eu, pâinea era deja coaptă, 

umplând casa cu miresma câmpiei scăldată’n soare. 

Cu o sprinteneală de care n-ai fi zis că e în stare, tuşa 

cobora în beci şi revenea cu vreo două verze murate, 

mari cât capu’porcului şi o oală de moare pe care o pu-

nea la încropit cu ceva foi de dafin, grăunţe de piter şi 

floare de mărar. La clocot, punea două creste de flei-

că, mai împănată şi coperind-o, o uita pe marginea plitei, 

la foc de barfă, dând navală peste poala de legume pe 

care le curăţa-hăcuia grijindu-le osebit în străchinuţe.  

Cât mă alunga pe mine în camară să-i aduc un borcan 

de făsui grijit în apă cu sare din vară, înădea ciorba de 

teci de iarnă, care începea cu un alt oloi umplut pe ju-

mate cu apă nencepută, în care, la clocot, vâra bucăţi 

pătrăţoase din partea mai încărnată a fleicii, lăsând-

o la foc moale şi spumuind-o din vreme în vreme. Ăn 

timp ce se undea purcelul, călea repede în două linguri 

de untură, ceapa, morcovii, ţelină şi rădăcinele pătrun-

jelului, hăcuie pe măruntelea, şi, după ce se înmuiau 

oleacă, le răsturna peste fiertură. Căpăcea cu tecile de 

făsui galben, late de două deşte, pe care le înjumătă-

ţea pe lung. Parcă punea şi barabule date’n zaruri, da’ 

nu-mi mai aduc aminte că de..., îndoit-îndoit, da’ tot vin se chema 

că e, başca cu repetir, că tuşa nu mă însoţea, pupând din vreme în 

vreme, (mai desuţ!) un şip pântecos, în care nu-mi vine să crez că 

grijise aiazmă! Trăgea oloiul la marginea plitei şi îndoia fiertura cu 

câteva polonice din moarea în care clocotise fleica, ce se hodinea 

deja întru răcire, în prispă, la loc ferit, generos presurată cu spulbe-

rătură de ciuşcă.

Satârea în bucăţi cât palma de prunc restul de fleică şi le răsturna 

intr-o ditai tingire lătăreaţă de tuci în care se undeau spre călire, în 

câteva linguri zdravene de untură, date’n peştişori, ceapa, tribul de 

rădăcinoase, neşte ardei sfarogiţi la soare, ceva boabe de piper, foi 

de dafin, grăunţe de chimion şi o generoasă spulberătură de se-

minţe de mărar. Cât se înnunteau buruienile cu animala, dădea că-

piţele de varză în fideluţe, coperind cu ele cărcălitura şi, pe foc iute, 

înmuia totul. Umplea la ras tuciu cu restul de moare şi-l punea în 

cuptiorul lătăreţ al "fabricii" de gătit.

Dădea zor să încropească papanaşii. O oca de brânză de vaci, o 

oca de făină străcurată prin sită de mătase, o lingură rasă de sare, 

o linguriţă de scorţişoară, o lingură de zahăr, câtiva picuri de esen-

ţă de rom, vreo cinci ouă cocoşite, răşluitură de limonie, praf de va-

nilie, praf de copt, framântate nădăjduit şi lăsate la hodină, până 

le venea rândul să se lăfăie sub formă de guguloaie măşcate, în 

uncrop de oloi de soreancă, întru îmbujoare şi aurie rumeneală. 

Când punea de mămăligă, tuşa Ana mă gonea pe la ai mei, pe la 

vecini (mai mult vădane şi vădani), cu veste de parastas, la ora 

prânzului. Ne strângeam în camera de curat, la masa de pomeni-

re, coperită deja cu "mizilicuri": fleică trasă’n zamă de varză şi în-

ăsprită cu ciuşcă spulberată, lângă cepe vinete strivite’n pumni, 

pecie de la garniţă, cârnaţi şi jumări, aşijderea, rezemate de cas-

traveciori muraţi şi gogoşari zăcuţi pe oţet, brânză de burduf, te-

lemea bătrână, icre de crap spumuite cu oloi de soreancă şi cea-

pă rasă. Bun înţeles câteva şipuşoare (cam unu pe mesean) cu 

ţuică galbină de zacere pe doagă de dud. Pâinea ruptă’n mânuri 

să n’o incruzească fieru’. Venea pe urmă ciorba de teci înădită’n 

moare. Musai răcorită cu smantână, că eram în casă de buco-

vinean, înăsprită cu ciuşti oţărâte. Străchinile lătăreţe, învârfuite 

de curechiul cu focu’n el, aşteptau astâmpăr generos de smân-

tână, înnuntire cu mămăligă dată’n aţe şi, pentru pohtitori, ciuşti 

năprasnice. Cheie de boltă, papanaşi cu, evident, smântână şi 

dulceaţă de vişine. Până aici totul era ţinut în frâu de o căpşuni-

că spinţară şi împafumată, îndemnătoare la vorbe de pomenire 

şi aduceri aminte, până în crucea nopţii. Ce are a face zama  de 

varză cu parastasu’? Dregea, după, că altfel umblai tehui o săptă-

mână, porcu’i colesterolic, smântâna aşijderea, şi, cineva trebuia 

să le ţie în frâu. Cine?  Ia! Moarea!
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În două viteze

Șeful îi spune angajatului:

- Faci totul atât de încet! Gândeşti în-

cet, scrii încet, vorbeşti încet, te mişti 

încet! Faci vreun lucru repede?

- Da, obosesc repede!

Gafă

Șeful îşi trimite subalternul în delega-

ţie în Brazilia.

- Ce Brazilia? Acolo nu găseşti altceva 

decât fotbal şi curve!

- Ce zici? Dar nevastă-mea e din Bra-

zilia, răspunde şeful.

- Da? Și la care echipă a jucat?

Munca în procente

Ar trebui să dai întotdeauna 100% la 

locul de muncă. 12% luni, 23% marţi, 

40% miercuri, 20% joi, 5% vineri...

Eficiență

Un patron către altul:

- Cum de angajaţii tăi sunt mereu aşa 

punctuali?

- Simplu: am 30 de angajaţi şi 20 de 

locuri de parcare.

Grija pentru munca făcută

Femeia de serviciu merge la poliţie 

să facă reclamaţie pe motiv că a fost 

violată. 

Poliţiştii o întreabă:

- Povestiţi-ne ce s-a întâmplat exact.

- Să vedeţi, eu spălam pe jos şi deoda-

tă a apărut un bărbat în spatele meu și 

m-a atacat de la spate.

- Și nu aţi încercat să fugiţi?

- Aș fi vrut , dar cum să fi fugit? La 

dreapta perete, la stânga perete, în 

spate bărbatul, iar în faţă spălasem 

deja pe jos...

Munca în echipă

- Câţi oameni lucrează aici?

- Cu şeful, 10.

- Dar fără şef?

- Fără şef, în general, nu lucrează 

nimeni.

Chestiuni profesionale

Am întrebat-o pe noua tipă, angaja-

tă astăzi, dacă ea scuipă sau înghite? 

Nu ştiu de ce a holbat ochii ăia aşa la 

mine… Mi s-a părut o întrebare fireas-

că, având în vedere că lucrăm amândoi 

ca degustători de vinuri.

Câteodată e prea târziu

Un bătrânel de 80 de ani câștigă la 

Loto un milion de euro. Întrebat de 

ziariști ce va face cu banii, bâtrânul 

răspunde: 

-Voi da banii pentru construirea a 1000 

de WC-uri publice. 

-Cum așa?! 

-Păi, să se cace toți în norocul meu, 

care a venit așa de târziu!

Locativă

- În Maramureș poți să-ți montezi cinci 

chiuvete, patru căzi și trei cabine de 

duș și tot îți mai rămâne loc!

- Cum așa?

- E Baia Mare acolo

Reclamă fără obiect

Secretara unei firme purta fustiţe foar-

te scurte, prin care îşi arăta formele 

apetisante. Într-o zi, este chemată în 

biroul managerului. Acesta arată cu 

degetul către fundul ei şi întreabă:

- Este de vânzare?

Oripilată, secretara răspunde:

- Vai, cum puteţi să spuneţi aşa ceva? 

Bineînţeles că nu!

- Bine, domnişoară! Atunci vă sfătuiesc 

să nu-i mai faceţi reclamă!

Câștigători nefericiți

Șeful nostru a organizat ieri un campi-

onat la Solitaire!

- Și? Ce premii au luat participanţii?

- Locul 1, 2 şi 3 au fost daţi afară!

Accident de muncă

- Șefu, mi s-a rupt lopata, ce să fac?

- Sprijină-te şi tu de betonieră, că nu 

mai avem lopeţi!

De la... Googu adunate
Când te bucuri de răul altuia

Șeful a postat astăzi pe Facebook: 

„Sunt bolnav." Deja 27 de colegi i-au 

dat like...

Un cadou neprețuit

Colegu', ce cadou ai cumpărat pentru 

şeful?

- O cravată.

- Nu-i un cadou prea ieftin?

- Ba da, dar îi lipesc pe spate preţul de 

la un laptop.

O glumă bună

Știind că mă ţin toată ziua de bancuri, 

şeful meu mi-a trimis un sms:

- Trimite-mi o glumă bună.

- Acum lucrez, şefule, o să-ţi trimit mai 

târziu, i-am scris.

- Ha-ha-ha, fantastic! Mai trimite-mi 

una! mi-a răspuns.

Prescurtări buclucașe

Cum să-i demonstrez soţiei că „Elena 

anal” din telefonul meu mobil nu este 

ceea ce gândeşte ea, ci angajata în 

departamentul de analiză?

Indecizie

O colegă de-a mea de serviciu o să aibă 

un copil. Încă nu m-am decis care…

Măsură inegală

Cine a îndrăznit să-mi răscolească bi-

roul în halul ăsta? tună directorul după 

ce intră pe uşă.

- Băiatul dumneavoastră cel mic, 

domnule!

- Talentat copil, nu-i aşa?

Meserie nepotrivită

Un tip stă într-un bar înecându-și ama-

rul, un altul îl întreabă:

- Ce faci, amice, de ce ești atât de trist?

- Astăzi am vrut să mă angajez la o fa-

brică de prezervative, dar am fost res-

pins din cauza numelui meu… 

- Cum aşa?! Dar cum te cheamă?

- Barză Geamănu…

Zâmbiți, vă rog!

indicaţiile de pericol.
informaţiile despre produs înainte de utilizare. Atenţie la simbolurile și
Utilizaţi cu precauţie produsele fitosanitare. Citiţi întotdeauna eticheta și

Creștere consecventă a producțiilor de-a lungul anilor

®AgCelence
Vitalitate îmbunătățită a plantelor datorită beneficiilor

Combatere eficientă a bolilor importante din cultura de 
floarea-soarelui

Experiența mea în utilizarea produsului Pictor
a dovedit:

®

Maria Valtin Strey, Director Tehnic BASF

Recomand Pictor  cu toată
încrederea pentru obținerea

®

celor mai mari producții.

.®loturi demonstrative realizate cu produsul Pictor
Din momentul lansării sale, am supervizat sute de 
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