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Dacă ne punem întrebarea de ce scriem, 
noi, ziariștii, ar trebui să răspundem la 
unison: „Pentru cititori.” Privind în jur, la 
mesajul pe care, la rândul meu, ca cititor, 
îl desprind din foarte multe articole, con-
stat că nu este chiar așa de simplu de 
răspuns. Evident că cititorii sunt pe deo-
potrivă de diverși, ca și cei care scriu, așa 
că orice așteptare se va regăsi într-un 
articol sau altul. În aceste condiții, mesa-
jul scris, indiferent ce conținut are, se 
cheamă că a fost „pentru cititori”. Ok, dar 
a fost el întotdeauna în folosul acestora? 
De altfel, orice fel de mesaj aș avea, el 
își va găsi beneficiarul, va „satisface” pe 
cineva. Asta nu înseamnă că i-am făcut 
un bine. Dacă am să scriu într-un articol 
cât de util este să nu te speli, sunt con-
vins că vor fi destui care să mă felicite. 
Se cheamă că le-am făcut un bine? Că 
le-am alimentat fobia la săpun și apă? 
Eu cred că nu. Mesajul ar trebui cenzu-
rat de însuși autor. Să se întrebe, pen-
tru fiecare cuvințel, ce efect va avea asu-
pra celui care-l va citi. Va fi spre binele 
aceluia? Probabil că unii vor găsi acest 
îndemn ca fiind un atentat la liber-
tatea de exprimare. Le voi spune că 
nici prin gând nu mi-a trecut așa ceva. 
Consider libertatea ca unul dintre cele 
mai importante daruri pe care ni le-a 
dat Dumnezeu. El însuși o respectă mai 
mult decât ne putem închipui. În paran-
teză fiind spus, tocmai această atitu-
dine de respect a libertății omului de 
către Dumnezeu, devine argument pen-
tru mulți în a-și alimenta necredința: „De 
ce nu face nimic Dumnezeu când vede 
atâta nedreptate, sărăcie, boală și alte 
rele în lume, de ce nu intervine?” Pentru 
că le respectă libertatea, până și pe a 
celora care determină aceste inechități. 
Revenind la libertatea de exprimare, 
ca de altfel orice altă libertate, trebuie 
cu grijă exercitată, pentru că altfel s-ar 
putea să îi faci altuia o pagubă, sau și 
mai mult, să atentezi la libertatea lui, 
încălcând exact cauza pentru care mili-
tezi. Dacă induci teamă, dacă denatu-
rezi adevărul, dacă jignești nu însemnă 
că slujești cauzei libertății de expresie. 
Ai libertatea să îți exprimi necredința 
în Dumnezeu, dar nu e același lucru cu 
a-ți bate joc de cel credincios. Așa cum 
poți să îți clamezi credința ta, dar nu e 

nevoie să îl împuști pe cel care nu crede. 
Crima e înfierată în oricare religie și nu 
slujești lui Dumnezeu cu fapte care nu-l 
reprezintă, din contră, îi faci un deser-
viciu, oferind o carte de vizită falsă. Dar 
de ce ajung oamenii să își facă dreptate 
într-un mod specific mai degrabă Evului 
Mediu? Pentru că această atitudine le 
este indusă de tot felul de mesaje venite 
pe multiple căi, știri, filme, muzică, publi-
citate, articole din presă sau de pe inter-
net. Mi-e foarte greu să mai găsesc un 
mesaj de pace, unul care să te îndemne 
la a căuta frumosul din lume. Chiar și vic-
timele atentatului de la Paris au abuzat 
de mesaje unul mai agresiv decât altul. 
Oare e mai puțin vinovat cel ce pune 
arma în mâna ucigașului? Credeți că s-ar 
mai fi întâmplat tragedia de la Paris, dacă 
„umorul” acelor caricaturiști nu ar fi fost 
de fapt un atentat, manifestat prin batjo-
cură, la libertatea de credință. E adevă-
rat că și eu mă simt jignit de așa-zisele 
expresii artistice, vândute post-tragedie 
în milioane de exemplare, dar nu aș pro-
ceda așa cum au făcut-o aceia, și la fel 
cu mine milioane de alți jigniți și lezați în 
libertatea lor. Cu toții înțelegem că e prea 
mult. Ceea ce nu observăm însă este că 
mesajele despre care vorbeam că au dus 
la un asemenea gest al unor oameni cu 
labilitate psihică ne fac și pe noi să avem, 
la scară mai mică, aceeași stare de spirit. 
Ne certăm ușor cu cei din jur, încercăm 
să ne facem dreptate singuri, folosind 
uneori chiar forța fizică. Și nu vreau să 
descriu apocaliptic situația, pentru a nu 
cădea tocmai în păcatul pe care îl acuz 
acum. Am spus-o și cu alte ocazii, orice 
mesaj veți întâlni și vă provoacă teamă, 
depresie, disperare, nu este un mesaj 
bun, ignorați-l. Sunt foarte mulți care, pe 
motiv că vă deschid ochii asupra unor 
lucruri rele, mai mult vă sperie de nu 
mai știți ce să faceți. Toată hrana e otră-
vită, medicamentele ne omoară, medi-
cii ne ucid, profesorii ne prostesc, poliția 
ne jefuiește și așa mai departe. Nu vreau 
să spun prin asta că nu sunt și situații în 
care se întâmplă o neregulă în care sunt 
implicații cei de mai sus, dar trebuie să le 
privim ca situații individuale, nu ca reguli. 
Un mesaj care vă atrage atenția asupra 
unei nereguli trebuie să vă lase și o alter-
nativă a binelui. Nu e bine să mănânci 

nu știu care legumă..., dar ai putea să 
te hrănești cu cealaltă. S-a descope-
rit nu știu ce toxină într-un oarecare pro-
dus, dar ea vă afectează doar in canti-
tatea.... sau pe perioada..... Dacă nu veți 
afla ceva pozitiv în acel mesaj, e bine să 
vă mai informați. Cu siguranță, veți găsi 
și o rază de speranță. Respingeți orice 
informație în care nu se simte și ceva 
optimist sau măcar fiți circumspecți. 
Ne străduim să nu vă transmitem ast-
fel de mesaje. Inclusiv acest articol l-am 
cântărit cu mare atenție, pentru a nu 
vă speria foarte tare. Am avut încă de 
la început ca politică a revistei noas-
tre promovarea lucrurilor valoroase din 
agricultura României, făcute de fermi-
eri, fie ei români, fie de alte naționalități, 
bineînțeles fără să ignorăm ce nu merge 
bine. Cititorii fideli cred că s-au convins 
că așa este. Acum am vrut să spunem și 
de ce. Pentru că ne respectăm libertatea 
de expresie și vă respectăm libertatea de 
credință. 

De ce scriem ADRIAN NEDELCU
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În vârful peniței GEORGE GHIDRIGAN

După ce a așteptat vreme de aproape 12 luni, întreaga 
omenire, de la vlădică până la opincă, a avut parte, în 
sfârșit, de mult doritele sărbători de iarnă. Să cre-
dem că datorită acestei îndelungate așteptări, 
cu adevărat epocale, cum ar fi spus un con-
frate ce se dă franțuz, dar nu e decât un 
lătrău ca mulți alții, poate mai colțos dar 
tot de doi bani, să fim îndreptățiți, să 
credem, așadar, că praznicele, paran-
gheliile și chindiile de sfârșit de an au 
fost , pe aici pe la noi, mai ceva decât 
în alți ultimi 25 de ani? Nicidecum. Cei 
care au avut de unde – câți or fi ei oare? 
- Ș-au umplut burtihanele cu bunătățuri, 
ceilalți – că așa-i tradiția la români – au 
făcut pe dracu în patru – blasfemie! - să 
aibă ce pune pe masă în Sfânta zi de Crăciun 
și de Revelion. Pentru că – sunt convins că nu ați 
uitat - nici nu venise bine decembrie și prețurile 
au și luat-o razna. Deși se anunțaseră, cu surle și 
trâmbițe, reduceri care mai de care. Și asta în vreme 
ce țările cu respect pentru cetățeanul consuma-
tor în ultima lună din cele douăsprezece, toate cele 
de-ale gurii se ieftinesc. Nu și în frumoasa și eterna 

Românie, unde acestea, cum ziceam, se scumpesc, de-ți taie pofta de 
orișice, chiar și de nevastă. Noroc că are ea grijă și se descurcă. Cum 

s-ar spune invers decât la alții. Viceversa. Cu capul în jos, adică – pre-
cum bine zicea un moșneag venit la iarmaroc, mai înainte de ignat 

să-și vândă porcul. Vaccinat, cum altfel și cu patalama de la 
domn' doctor – nu Fane, altul! - cum că-i sănătos. Nu-mi prea 
vine să-l dau – mi-a mărturisit, dar nu am încotro. Fecioru-miu 
nu are de vreun an și ceva, serviciu și nici ajutor de șomaj nu 
mai primește, noră-mea e cam beteagă – că nu a mâncat când 
a trebuit, cât o fost copchilă, cei doi nepoți, eu și cu băbuța mea 
ce mai avem grijă. Greu, domnule, greu a oftat cu năduf bătrâ-

nul, ce Dumnezeu să faci cu pensia aia de la CAP, ce să iei mai 
întâi când toate costă de ți se străpezesc dinții, când le afli prețul. 
Porcu', asta e nădejdea, până dă firul ierbii. Cu ce-oi lua pe el. 

Dar vezi mata, a continuat țăranul albit de ani și de nevoi, vezi că nici 
cumpărătorii nu se prea înghesuie și teamă- mi-i să nu mă întorc cu 

râmătorul acasă. Cică e scump, adică anul ălalalt se cumpăra cu un 
preț mai mic, iar acum se cere unul mai mare. Păi cum să nu ceri 

ceva peste când și dubla de boabe s-a triplat. Spune și dum-
neata, mi-a cerut cu obidă părerea, nu-i socoteală cinstită să te 

gândești la cât te costă să crești un animal și cât bagi în pungă dacă-
l vinzi? Ce să-i fi spus... E greu și la țară și la oraș. Toate parcă au mers 
de-a berbeleacul și am ajuns unde nici nu gândeam, carul s-a înfundat în 
glod până la obadă, pas de-l mai scoate.

decât altul. Noi zicem asemenea ,,poporul”, 

dar așa cum l-au creat Dumnezeu, nu cum 

și-l închipuiesc demagogii c-ar fi făcut după 

un singur colegiu. Poporul, cu destingerile pe 

cari natura le-a pus în el când i-a dat unuia 

mai multă minte, altuia mai mult curaj, unui 

al treilea un mai vast spirit de întreprindere, 

armonia c-un cuvânt, nu unisonitatea 

monotonă. Poporul, da! [...]. Nu exista în adevăr 

decât două forme ale tiraniei şi ale decadenței 

unui stat omenesc: despotismul şi demagogia. 

Și despotismul egalizează pe oameni, 

supuindu-i unuia singur, lăsând să degenereze 

cele mai nobile facultăți ale lor, patimele bune 

şi inteligenţa; iar demagogia are acelaş fatal 

efect prin indiferentismul care-l inspiră naturilor 

deschise şi mari, văzând în faţă-le biruinţa 

constantă a mediocrităţii şi a şiretlicului. [...].”

Fragment dintr-un articol publicat în „Timpul”, pe 14 ianuarie 1882

MIHAIL EMINESCU

„[...]. Nimeni nu-i contestă celui 

mai sărac şi mai neînsemnat 

cetăţean al statului nostru dreptul 

şi putința de-a ajunge prin muncă 

şi înţelegere oricât de sus va vrea 

pe scara socială. [...] Cine însă 

distinge între merit şi demerit, 

între fondul serios al învățăturii 

şi al curajului şi aparențele lui 

împrumutate, între autorul original 

al bunei sale stări, al sorții, al 

învățăturii lui şi între plagiatorul 

aparențelor?

,,Românul" răspunde: "poporul", 

în care toate voturile sunt egale 

şi unul nu valorează mai mult 

Citatul ediției

Opinii
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Și-n acest an, dar mai ales în acest an, în luna lui 
Gerar, când îl comemoram pe marele român, Mihai 
Eminescu, suntem nevoiți, sau chiar stârniți, să ne 
amintim mai cu seamă binecunoscuta poezie 
“Doina” care grăiește că: “De la Nistru pân' 
la Tisa/ Tot românul plânsu-mi-s-a,/ 
Că nu mai poate străbate/ De-atâta 
străinătate.” Pământul românesc, 
cel râvnit din totdeauna de nesătu-
lii lumii, este vândut veneticilor cu 
multă, multă... prea multă uşurinţă, 
celor cu teșchereaua plină. Am auzit 
dobitoci spunând că: veneticul cum-
părător nu pleacă cu pământul în trai-
stă ci rămâne în ţară. Dar roadele tot 
în ţară... boule??? Tot Măria sa, Mihai 
Eminescu, încheie “Doina” cu un cum-
plit blestem: Cine-au îndrăgit străinii, / 
Mânca-i-ar inima câinii, / Mânca-i-ar 
casa pustia, / Și neamul nemernicia! 

România ca un 
muzeu al evoluţiei 
agriculturii
Nu este necesar să fii mare expert, ci doar un prost cu 
studii superioare, şi imediat ajungi la concluzia că agri-
cultura României evoluează cu “încetinitorul”
Statisticele spun că cică există în România peste 
600.000 de mașini agricole. Da, dar dintre aces-
tea, peste 400.000  au așa-zisa durată de funcţi-
onare normală de mult depășită. La ora actuală, 
România ar avea în exploatare circa 25.000 de com-
bine. Necesarul, însă, ar fi de peste 40.000 de com-
bine pentru că recoltarea să nu dureze mai mult de 15 
zile, așa cum ar fi normal. Dar în agricultură României 
ce este normal? Agricultorii, numiți şi fermieri, sunt 
unanim de acord că fondurile europene are  fi soluția 
pentru retehnologizare. Până aici nimic nou, dar inter-
vine cofinanțarea. Cu ce bani? Băncile umblă numai 
după profit cămătăresc şi dacă nu le iese jaful nu 
ridică niciun “dejt”. În relațiile cu agricultorii băncile, 
doar ademenesc fermierii cu explicaţii de suprafaţă 
iar cele în favoarea celui care cere credit, explicațiile 
sunt scrise cu litere mici sau sunt prezentate evaziv. 
Dacă trăim într-o ţară liberă de ce jefuitorii nu-și pri-
mesc riposta cuvenită??? Băncile străine au jefuit 
țară, le-a rămas agricultura care încă mai trăiește. 
Luați-le această jucărie ucigașa. Ultima soluţie pen-
tru finanțarea agriculturii: bani romanești de la bănci 

Cronica unui prost cu studii superioare
SE DUCE PĂMÂNTUL!!!...

Opinii
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romanești. Ce, ai noștri nu au valoare?

Agricultura este 
în primul rând ştiinţă.
Afirmația din titlu nu aparţine unui prost cu studii supe-
rioare. Ţara aceasta, a mea şi a ta, numită România, a 
dat lumii numeroşi oameni cu multă carte în domeniul 
științelor agronomice, recunoscuți şi de marile foru-
muri academice. La noi, de ani buni cercetarea ştiinţi-
fică din agricultură este în mod sistematic ciumpăvită. 
Le-a fost luat pământul şi încă li se mai ia. Cauți un 
director de stațiune cu profil agricol şi afli că mai toată 

ziua este chemat la prefectură în legătură cu pămân-
tul, nu să i se dea, ci să i se ia. Vor ajunge să facă expe-

rimente în pământul din ghiveci. Cea mai ieftină și cea 
mai profitabilă investiţie se află în cercetarea ştiinţifică. 
Se constată, însă, că este mai bună investiția în foloase 
necuvenite, ca să nu spun hoție... adică eu:

Prost cu studii superioare!





Un fel de lecție!...
Mi-am pregătit cu multă grijă discuția speci-
ală cu dr. ing. Dimitrie Muscă, directorul gene-
ral al Combinatului Agroindustrial Curtici din 
județul Arad. De ce? Este, precum mulți îl știu 
cei apropiați, foarte supărat pe cei de la centru. 
Prevăzător, am luat-o pe ocolite.
- Vremea ca vremea, dar cum se prezintă culturile 
înființate la începutul anului agricol 2014 – 2015?
- Am să răspund mai ales pentru cititorii revis-
tei pentru că ceea ce fac nu este un secret și 
doresc să afle toți cum se aplică în practică știința 
agronomică.
Atenție eu nu fac pe profesorul, spun tuturor cum 
se obțin recolte bogate. Aș vrea ca fiecare agricul-
tor să facă lucrările așa cum se cuvine. În anul care 
a trecut am obținut rezultate deosebite cu toate că 
a fost, greu, chiar foarte greu. Iată că la ora actuală 
am în câmp două feluri de culturi, o parte semă-
nată în perioada optimă, la începutul lunii octom-
brie, unde plantele sunt de excepție. Aici trebuie să 
remarc faptul că pentru prima oară în viața mea de 
agronom, pe 1.500 de hectare semănate cu grâu 
am o densitate de plante de 830 – 850 pe metrul 
pătrat. Este o premieră pentru mine, pentru experi-
mentele care le fac de ani și ani de zile. Dacă teo-
retic nu se întâmplă nicio calamitate trebuie să 
obțin 8.500 Kg. la hectar. Am dat pământului toată 
hrana necesară dar suntem pregătiți și în continu-
are să acordăm culturii tot ce are necesar până la 
recoltare

- Dar cealaltă parte?...
- Nu am reușit să semănăm toată suprafața planifi-
cată și am executat o lucrare atipică în luna noiem-
brie, dar și aici avem peste 700 de plante pe metrul 
pătrat și speram că vom avea o recoltă bună.

- La rapiță?
- Nu am semănat niciun metru pătrat cu rapiță. 
Eu dacă nu reușesc să scot o cultură așa cum îmi 
place renunț de îndată. În primăvară, după ce voi 
studia piața voi înlocui rapița cu soia, floarea soa-
relui, sau ce va fi profitabil.

- Revenim la grâu, tot la vechea dragoste Glosa 
și Miranda?
- Da, în exclusivitate, pentru că sunt soiuri 
românești, create la Institutul de la Fundulea, soiuri 
cu care obțin performanțe atât cantitative cât și 
calitative. Dialoghez în mod constant cu dr. ing. 
Marian Verzeam, directorul general al Institutului 

Național de Cercetare-Dezvoltare 
Agricolă. Îmi amintesc că într-o ase-
menea discuție pe vremea când 
aveam o densitate de 700 – 720 
de plante pe metru pătrat am con-
venit, după lungi argumente să 
cresc densitatea și să vedem 
până unde merge experimentul. 
Iată că am ajuns la performanța 
amintită, ceea ce mă obligă să 
acord o atenție și mai spo-
rită acestei suprafețe și mai 
ales tratamentelor preven-
tive. Mai trebuie să amintesc 
că în legătură cu densitatea am 
avut discuții foarte serioase cu mari 
specialiști care nu erau de acord 
cu mărirea densității dar am expe-
rimentat în continuare. Eu le-am 
dovedit cu rezultate economice 
și gata. Calculele au dovedit că 
experimentul a adus profit.

- Cine nu risca nu câștigă!
- Se poate spune și așa! Mai adaug faptul că la diferite târguri de 
agricultură m-am întâlnit cu fermieri care, m-au imitat și care au 
spus că și ei au mărit densitatea de boabe la hectar de la 400 la 
700 și au obținut un spor considerabil la recoltare. Nu sunt secrete 
toate acestea, sunt la îndemâna oricui mai pune mâna și pe carte.

Porcul și vaca românească în 
mare pericol!!!
- Dacă mai există spațiu în revistă aș dori să atrag atenția 
guvernanților că pe piața românească se petrece o gravă scădere a 
prețului cărnii de porc și al laptelui.

- Este de interes general
- În ultima perioadă prețul la carnea de porc a scăzut extrem de 
mult, totul se datorează faptului că importurile se fac în mod hao-
tic. Eu încasez la ora actuală cu peste două sute de mii de euro mai 
puțin în fiecare lună. Nu suntem protejați sub nicio formă. Vor dis-
părea prea multe ferme de porci. Nu înseamnă că dacă suntem în 
UE trebuie să admitem eludarea legii. Se impune de urgență redu-
cerea TVA pentru a descuraja mai ales pe cei care aduc carne din 
import cu facturi false.
De mare actualitate este și laptele, mai ales că în curând se vor 
elimina cotele la nivelul UE. Guvernanții sunt obligați, în primul  
rând să protejeze producătorul roman și să-I oprească pe cei care 
vor să-și facă mendrele în comerțul cu carne de porc și lapte în 
România. Eu îmi fac datoria de față de stat plătind taxe și impozite. 
Aștept STATUL?!

Convorbiri cu ștreangul de gât
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CARICATURĂ: A. F. BADIUACESTA ESTE UN PAMFLET ȘI TREBUIE TRATAT CA ATARE

Scrisoarea lu’ Gheorghe
Etété că ajunsărăm și în anul lu’ Ăl de 
Sus, 7522, în care nu credeam s’ajug 
f’odată (vorba poietului), acu f’o trij’de ani 
când gândeam pă cincinale. N’ai de unde 
știi de iele, că ești crud. Erea ceva ca’cum 
gândește Western Hight Gate strategiile, 
pă cinci ani, doar că la fiecare ciclu’ (ier-
tare de vorbă proastă!), mai pârleam câte o 
ietapă și ievoluam pă scara politico-socială 
a societății globale multilateral developate. 
Na, că mă molipsi de la Șarlă, vecinu’meu 
franțuz! Hai să trăiești și să apuci încă 
p’atâta, Matale și cititorii lu’Matale, că nu 
vă dă din dreptu’meu. 
Că veni vorba de Șarlă! Când cu teroriștii 
dă la Paris, își făcuse obiceiu’ să vie la 
mine, la povarnă, unde-mi trag netim-
brata de prună bistriță, den uruială de porumbi cu tot 
cu ciucalăi (te învăț!). Pintru o "mică cozerie", ’cea el! 
Mică pe dracu’ (Doamne iartă-mă!), că cozerea ca la 
o oca și. Mocá, că io’s român ospitalier și frațujii ie 
zgârci, da’ nu’s rău la pagubă, că de unde nu dai, n-ai, 
cum zice Ăl Bătrân! Boooon! Doar că, tot la una mică, 
tot o oca, venea și harapu’ lu’ A’Mică, care se reori-
entă  pe harapi, de când depotatu’ pe care’l masaja 
se apucă de formare continuă la Universitatea den 
Rahova (el zice că ca’ la treij de zile, da’ io’s sigur că’l 
apucă cincinalu’). Și harapu, ca toți harapi ’i nărăvit 
(are și iei păcătoșii lor!) la netimbrata mea (iel decar-
tează, patron dé, vinde tăști den piei de cloță dubite, 
pă post de vuitoane!). Mie’mi ierea să-și ia gâții. Bre! 
Minunea lumii! Se încontra oleacă pă franțozește, 
deplomatic adicătelea, la început, până făcea presi-
une, pă urmă o dedea pă română, că nu se potrivea 
la măscări, la fiecare le venea ălea de la mă-sa lor, și, 
la urma, când ierea amândoi mangă se lua în brațe și 

cânta "Dă mamă cu biciu în mine", până pica muci 
supt masă, de trebuia să-i stropesc cu apa să-i poci 
da afară, că doar nu ierea să-i las lângă vadra de 
trăscău pân’n zori, că cât ie de meseriași mă lăsa cu 
Sahara’n sticle. S-au contrat mai îndesat (neconton-
dent!) dupe eneterviu’ cu Dom’Andrei, filozofu’, da’ le 
trecu’răpide când enterveni în sfădeala lor, dășteptu’ 
de Aspersor, care le spuse că nu de filozofeală’i 
vorba, ci de concepturile iestetice ale privitorului și 
că iestetica ie on fel de gust a lu’ omu’ și în gustu’ 
lu’omu’ endeferent la nație, religie și sex (să mă ierți, 
așa zise!), nu poci să te...(nu poci să scriu vorba aia, 
că ești gazetă de gazetă!). Și că Dom’Andrei fu în 
priveală, nu fu în miezu’lucrului, că iel tot intr-o pri-
veală se petrecu’ pănă acu’ și n-a merge în buies-
tru’ cât îi hău! Și de unde știe iei că filozofu’ nu slo-
bozi vorbili dupe on trăscău, ca’ cum ie iei acu’? 

Breee! Se potoliră! A dracu’Aspersor! Se vede de la 
o poștie că împărții priciu’ și soponu’ cu telectualii politici cu care stete 
la Mititica mai an, pintru mangleală din avutu’privat! De ce-ți spusă’i? 
Bag sama că netimbrata mea răcorește galavalele radical-ortodoxe 
(știu de ie, mă uitai în dicționar!). Analgezic pintru sistemul limbic care 
coordonează componenta afectivă, cum îi spuse profu’ ăla penzionar 
pe care-l am de conseleer, ca’cum ie Mereúú, pă ce trage la măsá. Pă 
cale de consecință (îmi place cum sună!) dacă aș ecsporta netimbrată, 
sub etechetă dă "limbic-analgezic afectiv", în zonele dă conflict interiet-
nic și intereligios (unde la afect ie afectați!), aș fi printe bazații lumii. Ce 
părere îți bagi? Te bagi? 
Dacă da, ascultă ici șa să facem on plan de afaceri "bine făcut" așa 
cum vrea nou’ Preș! Că de iel ie vorba ici’șa! Acu’ io, cum mă știi, am 
votat cu opoziția, că cu iei votez de la ultima revoluție burghezo-democ-
tatică, că doar pentru capitalizm și burgheji ne-am luptatără în ’90. Zic 
să te bagi conseleer la Palat. Adică alții da și alde Matale nu? Moca 
ofcorse, că și sasu’i zgârârci. Și mă iei conseleer privat. Conseleer 
dă conseleer ca’cum ar venii. La espertiza și limbili cu care le ai, la 
cunoștiințele și espertiza pe care o am și care vine de hă-hă, ne băgăm 
pă zonele dă conflict interietnic și religios. Nu se poate să nu avem 
succesuri că doar moștenirea’n zonă ie neesploatată de pe vremea lu’ 
Nea Nicu. Iel vindea calașnicoave, noi, sasu’ adică, le dă limbic (n-o să 
putem să’i zicem ca pe la noi, că’cum știi, la ăștia alcoholachele e dia-
volu’). Breee! Să fiu sincer mă și minunez de ce idee geneală mă tra-
versă! On sas, neamț adicătelea, ca enterfață, între harapi și ăialanți 
(nu-i politic corect să le spui numili!)! Ca’ cum ie Doamna Alinuța, 
enterfața pintru Nea Bazil (asta-i pintru Preș, să perceapă mai iute!). 
Nobelu’ pintru pace îl paște, până’n Paște! Cum dășchide ușili (și le 
poate dășchide că doar l-au văzut toți mai marii la Paris!), hop și noi 
cu limbicu’. Ca pă vremea lu’Nea Nicu’, cum îți spusăi! Bun înțeles că 
băgăm și promoții până prinde ei gustu’, că pe urmă ai să vezi, n-o să 
mai prididim. Putem să facem limbic și la fața locului, că nu se poate 
să nu ecsisteze corcodele dă citrice p’acolo. Curat, curat, tras de două 
ori, produs ue. Cu siguranța și securitatea și în dos și la vedere. Să vezi 
cum a crește PIB-ul și s-a stârpi corupția, că mă jur să nu-i mai dau 
un sfanț Preșului. Poate la ălealante ielectorale! Cu Mata ’i altu’ceva! 
Asociat dé! Hai, pa! Cum ai vreo veste mă suni! Daaa?

Gheorghe
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comun a animalelor, care au dus la dis-
ponibilizarea forței manuale de muncă 
pentru lucrările câmpului sau alte 
activități;

  •   crearea unui spațiu teritorial agricol 
uman, care alături de biserică și școală, 
a contribuit la consolidarea unității 
obștilor țărănești, prin exercițiul nece-
sar de organizare și gospodărire a izla-
zului, de întrajutorare și respect reci-
proc ale membrilor în scopul creșterii 
animalelor, animale care, pe lângă 
producția de carne, lapte, lână etc., 
erau și principala forță motrică a lucră-
rilor grele ale solului, pentru transpor-
turi, construcții, armată și altele, până 
la mecanizarea acestora.

În trecutul îndepărtat, deși nu purtau 
numele deja consacrat de izlazuri comu-
nale, suprafețele de pășuni naturale cu 
acest rol din toate provinciile istorice 
românești au fost organizate și folosite 
în comun de marii latifundiari sau obștiile 
țărănești.
Astfel, în Principatele Române, până la 

TEODOR MARUȘCA

Una din cele mai neglijate catego-
rii de terenuri agricole ale prezentu-
lui sunt pajiștile permanente, respec-
tiv pășuni și fânețe după modul lor 
de folosință care pot fi de origine pri-
mară în zona de stepă – silvostepă și 
etajul alpin – subalpin sau de origine 
secundară după defrișarea pădurilor 
și tufărișurilor.
În cele ce urmează vom prezenta 
modul lor de gospodărire din tre-
cut, starea lor actuală și câteva din 
principalele direcții de urmat pen-
tru îndreptarea situației care este 
departe de ce se petrece cu acest 
mod de folosință a terenului  în 
Uniunea Europeană.

Patrimoniul pastoral – 
trecut, prezent și viitor (I)

Din trecutul 
izlazurilor 
comunale
După Marea Enciclopedie Agricolă din 
1940, vol. III, pag.363, prin “ izlazuri comu-
nale se înțeleg toate categoriile de 
pășune constituite prin diferite legiuiri, 
în vederea intensificării creșterii vitelor 
prin o mai rațională folosire a vegetației 
pășunii și prin o amenajare a terenurilor”.
Importanța din trecut a organizării, 
întreținerii și exploatării izlazurilor comu-
nale se poate rezuma astfel: 
• asigurarea cantitativă și calitativă 

a nutrețurilor verzi în perioada de 
vegetație, în special prin pășunat cu 
animale, și uneori producerea de furaje 
conservate pentru perioada rece a 
anului;

• economisirea unor mari resurse 
umane și bănești prin creșterea în 

Opinii

14 REVISTA FERMIERULUI | IANUARIE 2015





dezvoltarea comerțului cu grâne după Pacea de la Adrianopol din 1829, 
dreptul țăranilor la pășunat și cositură în fâneața boierească nu era limi-
tat decât de propriile lor nevoi.
În 1832, prin Regulamentul Organic, pentru Moldova, în urma extinderii 
terenurilor arabile pentru cereale, se fixează dreptul de bază al unei fami-
lii de țărani la 40 prăjini fâneață și 20 prăjini pășune indiferent de numă-
rul vitelor.
Problema izlazurilor comunale și a altor suprafețe de pajiști cu folosință în 
devălmășie a apărut după Revoluția din 1848, odată cu împroprietărirea 
iobagilor în Ardeal, Banat și Bucovina, urmată de emanciparea țăranilor 
și desființarea șerbiei în Basarabia (1861), cât și reforma agrară din 
Principatele Române Unite (1864), după care s-a pus pentru prima oară 
adoptarea unei legislații specifice pentru fondul pastoral în scopul spriji-
nirii creșterii animalelor de către noii și îndreptățiții proprietari de teren.
În toate aceste legi de reforme agrare se recunoaște continuitatea drep-
tului avut de țărani asupra pășunilor și fânețelor, la care se adaugă, 
în funcție de provincie, și drepturi de folosință obștească, cum sunt: 
pășunile urbariale, composesorale și grănicerești din Ardeal și Banat; 
toloacele în Bucovina; imașurile în proprietatea “mir” din nadeluri în 
Basarabia; pășunea comună sau izlazul comunal în Vechiul Regat.
Evoluția în timp a constituirii și administrării prin legi a pășunilor în 
folosință comună a fost diferită până la Marea Unire din 1918.
În Ardeal și Banat, legislația referitoare la agricultură și poliția de 
câmp din 1853 și 1894 declară că pășunile publice care sunt în pose-
sie comună nu se pot împărți sau diviza decât cu aprobarea Ministerului 
Agriculturii, rezultând în timp, prin comasare, teritorii de pășunat com-
pacte, care după datele statistice din 1895 reprezentau aproximativ 50% 
din totalul pășunilor existente, pe care se întrețineau 47% din totalul de 
vite cornute, 32% din cai, 28% din porci și 33% din oi.
Pentru Vechiul Regat, în legea din 1864 nu au fost prevăzute obligațiuni 
exprese de interdicție a divizării și înstrăinării suprafețelor de pășuni 
comune abia constituite; astfel coproprietarii au transformat treptat izla-
zurile comunale în terenuri arabile, locuri de casă și așa mai departe, în 
multe cazuri până la completa lor desființare. În urma acestor acțiuni 
nesăbuite apare și se accentuează o “criză de pășunat”, care este princi-
pala cauză a revoltelor țărănești de la 1907.
Rezultatele acestei evoluții negative din Vechiul Regat sunt redate în 
lucrarea “Politica Noastră Zootehnică”, apărută în 1905, unde auto-
rul ei, C.I. Băicoianu, prezintă sugestiv următoarele date: ”...de unde în 
1862 pentru 100 hectare de arătură aveam în țară 20 cai și 61 boi, adică 
81 vite de muncă de calitate uimitoare, după cum spun contemporanii, 
astăzi, pentru aceeași întindere avem 14 cai și 23 boi, adică 37 de ani-
male de o forță deplorabilă”.
Ca urmare a acestei situații îngrijorătoare și a evenimentelor tra-
gice care i-au urmat prin Legea învoielilor agricole din 1907 s-au dat 
dispoziții ferme pentru înființarea pășunilor comunale și reglementarea 
pășunatului.
Astfel, se prevede înființarea de izlazuri proprii chiar și pentru cătune de 
peste 25 de familii, calculându-se o încărcare unitară la hectar, de 4 vite 
mari (trăgătoare sau de lapte).
După aplicarea legii au luat ființă izlazuri în 1.333 de comune și sate, iar 
cele existente au fost mărite ca suprafață pentru a satisface necesitățile 
locuitorilor. În Regulamentul din 1910 de aplicare a Legii din 1907 se pre-
vede ca pe pășunile comunale să se introducă numai vite cornute mari și 
cai (cu tineretul lor), fiind interzis pășunatul cu oile și caprele. 
Se fac precizări importante, cum sunt durata de pășunat pe izlazurile 
comunale sau termenul de învoială al vitelor mari de la 23 aprilie (Sf. 
Gheorghe) până la 26 octombrie (Sf. Dumitru), respectată de altfel cu 
sfințenie de secole, cu mențiunea ca pășunea să fie împărțită pe feluri 
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(categorii) de animale și să se pășuneze alternativ (rațional) pe limite 
naturale și multe altele, inspirate din tradiția poporului nostru, cu renumiți 
crescători de animale.
După Marea Unire din 1918 și legiuirile agrare din 1918-1921, când s-au 
definitivat în linii generale viitoarele suprafețe de pășuni, în anul 1926 s-a 
elaborat Regulamentul privitor la modul de administrare și exploatare a 
izlazurilor comunale și a pășunilor particulare indivize, urmat de Legea 
pentru organizarea, administrarea și exploatarea pășunilor din 1928, cea 
mai completă lege apărută până azi la noi în acest domeniu.
Prin Legea pășunilor din 1920 se aduc corecturi asupra încărcării cu ani-
male la hectar și anume: 3 vite mari la deal și câmpie, 4 în regiunile inun-
dabile și 2 la munte, iar în Legea din 1928 se impune drept obligație ca 
exploatarea pășunilor să se facă pe bază de amenajamente pastorale 
sau silvopastorale, să aibă buget propriu și multe altele.
In vederea punerii în aplicare în mod unitar a prevederilor acestor legi și 
regulamente, în anul 1934, prin Înalt Decret Regal, iau ființă Eforiile de 
pășune ca noi organe administrative cu bugete proprii.
Potrivit acestui Decret (3028/13.11.1934), pășunile comunale sunt con-
duse de Eforiile comunale de pășuni, iar pășunile comune-composeso-
rale, ale  asociațiilor de pășuni și pășuni indivize, de către consiliile alese 
de asociații.
Ambele forme de administrare au ca unic for de îndrumare și control 
Eforiile județene, care sunt sub tutela Eforiei Centrale de Pășuni.
Celula organizatorică de bază a pășunilor a fost Eforia comunală, care 
avea ca președinte pe primarul comunei și ca membri: un reprezentant 
ales al sătenilor, un învățător, șeful de post, un delegat al administrației 
financiare, precum și notarul comunei, care era desemnat ca secretar al 
Eforiei.
Eforia județeană a pajiștilor avea ca președinte prefectul județului și 
ca director executiv pe directorul serviciului agricol, iar ca membri: 
președintele consiliului județean, președintele camerei agricole, un ofițer 
superior al garnizoanei, un delegat al serviciului silvic local, medicul vete-
rinar al județului și câte un reprezentant al eforiilor comunale, dintre 

președinții (primari) și asociații de pășunat.
Eforia Centrală de Pășune (E.C.P.) avea ca președinte 
pe ministrul agriculturii și domeniilor, iar ca mem-
bri: directorii Institutului de Cercetări Agronomice a 
României, Institutul Național Zootehnic, Regimului 
Silvic, Casei Autonome a Pădurilor Statului, Uniunii 
Camerelor de Agricultură, directorul Administrației 
Locale din Ministerul de Interne, câte un delegat al 
Ministerului de Finanțe, prefecți de județ, directorul 
și subdirectorul pășunilor din Ministerul Agriculturii și 
Domeniilor (M.A.D.) și alții.
De la înființare până în anul 1938, Eforia Centrală de 
Pășune a fost sub autoritatea Ministerului de Interne, 
care asigura ordinea și disciplina adecvată circulației 
animalelor și paza hotarelor, pentru a lăsa organele 
agricole specializate ale M.A.D. să se ocupe exclusiv de 
dirijarea lucrărilor tehnice de ameliorare și exploatare 
rațională a pășunilor.
După anul 1938, E.C.P. revine sub tutela M.A.D., după ce 
în linii mari s-a instituit o ordine desăvârșită în modul de 
folosire rațională a pășunilor pe întreaga țară.
Pentru a exemplifica amploarea fără precedent a aces-
tui mod unitar de administrare a pășunilor se face pre-
cizarea că la începutul anilor 1940 în România antebe-
lică, pentru cca. 2,7 milioane hectare izlazuri comunale 
și comune, funcționau 6.877 eforii comunale, 1.480 
asociații de pășunat și 220 composesorate, revenind în 
medie o organizație pentru cca. 315 hectare pășune, 
fiind una din cele mai bune organizate țări din Europa în 
acest domeniu.
După instaurarea în România a unui nou regim și a 
Reformei Agrare din 1945, întreaga legislație legată de 
pășuni și izlazuri a fost înlocuită treptat cu alta. 
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naționalitatea unui stat terț pot dobândi dreptul de proprietate asupra 
terenurilor agricole situate în extravilan în condițiile reglementate prin 
tratate internaționale, pe bază de reciprocitate, în condițiile prezentei 
legi”.
De menționat că o prevedere aproape identică cu cea înscrisă în 
Art2(2) al Legii 17/2014 este înscrisă și în Constituția României din 
2003 (în vigoare), la Art.44(2).
Apreciem că emiterea Legii 17/2014 constituie o dovadă a 
recunoașterii de către statul român a faptului că suprafețele cumpă-
rate de cetățenii străini pe teritoriul României sunt în creștere, că acest 
proces nu este normal și că trebuie blocat până nu este prea târziu. 
Apreciem totodată că Legea 17/2014, prin repetarea și aducerea în 
prim plan a condiției de reciprocitate, poate stopa pentru o perioada 
de timp vânzarea la străini a terenurilor agricole românești. Aceasta 
ca urmare a faptului că este practic irealizabilă condiția de reciproci-
tate cerută de Art.2(2)din Legea 17/2014 și de Art.44(2) din Constituția 
României. Aceasta deoarece nu se vor afla cetățeni și persoane juridice 
române care să cumpere terenuri agricole în ţări ale UE, dat fiind fap-
tul că terenurile agricole din țările respective sunt de până la 10 ori mai 
scumpe decât cele din România.
Considerăm însă că ,pe termen mediu și lung,prevederea de lege și 
Constituţie menționată nu va avea efectul dorit. Aceasta deoarece 
miza afacerilor cu terenuri din România este așa de mare atât pen-
tru cetățenii români cât și pentru cei străini,încât nici unii,nici alții nu vor 

ING. NICOLAE STÂNGĂ, FOST CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC PRINCIPAL LA ICPA-BUCUREȘTI
DR. ING. PETRE VOICU, CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC PRINCIPAL LA ICPA-BUCUREȘTI

Să nu vindem la străini 
pământul țării!
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Îndemnul din titlu este oportun și trebuie luat în seamă 
în contextul actual și în cel de viitor al țării noas-
tre, constând în faptul că deja sunt vândute străini-
lor circa 1.000.000 hectare (11%) din suprafața ara-
bilă a României (Evz.09.01.2014), în politica generală 
de globalizare dusă de Uniunea Europeana, inclu-
siv prin reglementări privind liberalizarea pieței funci-
are de către toate țările membre, în puterea financi-
ară foarte mare și interesul deosebit al unor cetățeni 
străini de a cumpăra terenuri în România și în intențiile 
Ungariei de a cumpăra terenuri agricole și forestiere în 
Transilvania (intenții devoalate de atașatul cu probleme 
agrare de la Ambasada Ungariei la București Szabo 
Joseph Arnold și dezbătute aprins în presa roma-
nească și maghiară de la sfârșitul anului 2013 și înce-
putul anului 2014.
În contextul menționat a apărut legea 17/07.03.2014, 
care prevede in Art.2(2) că: ”Cetățenii și persoa-
nele juridice aparținând unui stat membru al Uniunii 
Europene sau statelor care sunt parte la ASEE sau 
Confederației Elvețiene pot achiziționa teren agricol 
în România în condiții de reciprocitate;” iar în Art.2(3) 
prevede că: “Cetățeanul unui stat terț și apatridul 
într-un stat terț, precum și persoanele juridice având 
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Îndemnul din titlul articolului de față vine și din 
cunoașterea faptului că terenurile agricole constituie 
parte a teritoriului țării noastre, anume partea cu pon-
derea de circa 60% în componența acestuia; a faptu-
lui că teritoriul este factorul comun, unul din elemen-
tele componente, definitorii și inseparabile ale țării 

România, ale poporului român, ale statului român 

și ale națiunii române, fapt ce rezultă din consensul 
definițiilor generale ale noțiunilor respective reproduse 
după DLRM1 în continuare:
- “Terenul este o întindere de pământ”;
- “Teritoriul este întinderea de pământ delimi-

tată prin hotare pe care se exercită o anumită 
autoritate”(statul);

- “Țara este teritoriul locuit de un popor organizat 
din punct de vedere administrativ și politic într-un 
stat”;

- “Poporul este totalitatea locuitorilor unei ţări; 
cetățenii unui stat”

- “Națiunea” este “Comunitatea de oameni 
istoricește constituită, apărută pe baza comunității 
de limbă, de teritoriu, de viață economică și de fac-
tură psihică, care se manifestă în particularitățile 
culturii”.

Deci, o țară, un popor, un stat sau o națiune în gene-
ral, implicit țara România, poporul român, statul român 
și națiunea română nu pot fi concepute, înțelese și 
recunoscute fără să aibă un teritoriu al lor, terito-

riul fiind fundamentul ce stă la baza acestor entități. 
De menționat că obiectivul UE de integrare a sta-
telor membre după modelul SUA nu este realizabil. 
Caracterul național pregnant, milenar și durabil con-
struit cu populații de milioane și zeci de milioane com-
pact localizate al statelor membre ale UE (condiții pe 
care nu le îndeplinesc cele 51 de state ale SUA) nu 

pregeta să ocolească sau să încalce legea pentru a-și atinge scopul. Un 
argument în sprijinul acestei afirmații îl constituie faptul că vânzarea-
cumpărarea celor circa 1000.000 de hectare arabile s-a produs încă îna-
inte de aderarea României la UE,cu încălcarea flagrantă a prevederilor 
constituțiilor din 1991 și 2003 care,la Art.1(1) menționează că “România 
este un stat…unitar și indivizibil”iar la  Art3(1) prevede că “Teritoriul 
României este inalienabil”, adică “de neînstrăinat” (DLRM1).
Un alt argument în sprijinul aprecierii de mai sus îl constituie și faptul 
că Legea 17/2014 este lipsită de suficiente măsuri și precizări care să 
facă imposibilă ocolirea prevederilor legislative, de măsuri de suprave-
ghere și de sancționare a celor care încalcă legea în acest domeniu. 
Pe lângă aceste lipsuri, Legea 17/2014 prezintă și unele neclarități. Una 
dintre acestea constă în aceea că nu precizează dacă cetățenii străini, 
actuali arendași sau proprietari de terenuri pe teritoriul României, pot 
avea calitatea de preemptori arendași, respectiv de preemptori propri-
etari vecini pentru a cumpăra terenurile arendate de ei, respectiv tere-
nurile învecinate proprietaților lor, terenuri scoase la vânzare de către 
proprietarii acestora; precum și dacă pentru astfel de preemptori este 
posibilă vânzarea-cumpărarea în afara “condițiilor de reciprocitate”.    
Apreciem că neclaritatea Legii17/2014 menționată mai sus lasă 
loc pentru eludarea și încălcarea legislației atât de către cetățenii și 
autoritățile române, cât și de către preemtorii menționați. Cetațenii stră-
ini (eventuali) preemptori arendași sau preemptori proprietari vecini vor 
oferi prețuri mari pentru terenurile (scoase la vânzare) arendate de ei, 
respectiv învecinate proprietăților lor, și vor fi preferați de vânzătorii tere-
nurilor respective. În acest mod, cu timpul, poate crește suprafața cum-
părată de străini de la circa 11% în prezent, la 20, 30, 50% din suprafața 
arabilă a României, situație ce nu poate bucura pe nici un român.
O altă deficiență a Legii 17/2014 rezidă și în aceea că nu prevede 
recuperarea celor 1.000.000 hectare arabile vândute străinilor până 
în prezent, vânzare produsă cu încălcarea flagrantă a prevederilor 
constituționale menționate mai sus. Această lipsă poate constitui de 
asemenea un stimul pentru alți cetățeni străini și români ca să oco-
lească sau să încalce legea, precum și o rană pe trupul țării, așa cum 
rezultă din cele ce urmează.
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cele mai productive zone ale țării, ei (străinii) nu vor pregeta să încerce 
să extindă “întinderea” dreptului de proprietate asupra acestor terenuri 
cumpărate de ei și asupra unor aspecte ce țin de siguranța alimentară, 
de suveranitatea națională asupra acelor teritorii, de apartenența lor la 
teritoriul României. Sunt bine cunoscute astfel de cazuri de vânzări de 
terenuri cu urmări de acest fel pe plan mondial,din care noi ar trebui să 
tragem învățăminte.
Cine și cu ce poate să garanteze că nu se va ajunge aici prin “întinde-

rea”  dreptului de proprietate al străinilor asupra a 15, 25, 50% în teri-
toriul țării? Reglementările de la nivelul UE cu privire la respectarea 
granițelor între țările membre nu pot constitui o garanţie în acest sens, 
deoarece cetățenii acestor ţări sunt sau devin cumpărătorii de întinse 
suprafețe de terenuri pe teritoriul României.
Apreciem totodată că vânzarea de terenuri agricole către cetățenii stră-
ini în etapa actuală echivalează cu devalizarea (jefuirea) funciară și 
financiară a țării, ca urmare a prețurilor de 8-10 ori mai mici ale terenuri-
lor din România față de cele ale terenurilor din alte țări membre ale UE.
Pentru a preveni apariția de situații nedorite generate de vânzarea la 
străini de terenuri pe teritoriul României apreciem că este necesară o 
serie de măsuri între care menționăm:
• completarea și întărirea legislației cu măsuri și prevederi ferme prin 

care să nu fie permisă vânzarea la străini a terenurilor din cuprin-
sul României în nici o condiție, precum și cu măsuri de sancționare 
drastică a faptelor și tentativelor de acest fel;

• răscumpărarea de către statul român a celor circa 1.000.000 hec-
tare de terenuri arabile vândute străinilor până în prezent pe terito-
riul României, vânzare cu încălcarea prevederilor Art.1(1) si Art 3(2) 
din Constituțiile României din 1991 și 2003, precum și a Art44(2) 
din Constituția României din 2003 și sancționarea celor vinovați de 
producerea vânzărilor respective; acordarea calității de preemp-
tori de rang superior cetățenilor străini foști proprietari ai terenurilor 
răscumpărate,în acțiunea de arendare a acestor terenuri;

• neacceptarea de către statul român a reglementărilor UE privitoare 
la liberalizarea pieței funciare pe teritoriul României,pentru cetățenii 
străini,invocând motivele arătate mai sus.

• (Deosebiri de legislație există și între cele 51 state ale SUA).

1 Dicționarul Limbii Române Moderne
2 Noul Cod Civil

poate fi desființat prin măsurile de globalizare adop-
tate de UE. 
Îndemnul din titlul articolului de față vine și din 
cunoașterea faptului că există o contradicție de prin-
cipiu între conținutul/sensul noțiunilor de “vânzare”, de 
“proprietate privată” și de “proprietatea terenului” ca 
atribute ale cetățenilor străini proprietari de terenuri pe 
teritoriul României, pe deoparte, și conținutul/sensul 
Art.1(1) și al Art.3(1)din Constituția României (citate 
mai sus), pe de altă parte, contradicție ce rezultă din 
enunțurile de mai jos ale noțiunilor menționate:
• „Vânzarea este contractul prin care vânzătorul 

transmite cumpărătorului proprietatea unui bun în 
schimbul unui preț...”(Art.1650(1), NCC2));

• “Proprietatea privată este dreptul titularului de a 
poseda, folosi și dispune de un bun exclusiv, ab-

solut și perpetuu, în limitele stabilite de lege”.
(Art.555,NCC2))

• “proprietatea terenului se întinde și asupra sub-
solului și a spațiului de deasupra terenului, cu res-
pectarea limitelor legale” (Art.559, NCC2)); (întin-

dere cunoscută și formulată de popor prin dictonul 
“Pământul robește casa”).

În contextul noțiunilor de mai sus (noțiuni care există 
desigur și în legislația altor state ale UE), prezența 
pe teritoriul României a circa un milion de hectare (în 
perspectivă rea, a două, trei, cinci milioane de hec-
tare) cumpărate de cetățeni italieni, austrieci, libanezi 
și așa mai departe, pune sub semnul întrebării sau 
chiar anulează caracterul național, unitar și indivizibil al 
Statului Român “(Art.1(1))”, respectiv caracterul “inali-
enabil al Teritoriului României (Art3(1)) din Constituția 
României, precum și dreptul de a înfige drapelul 
României în pământul acestor terenuri.”
Deci, vânzarea de pământ, în general, diferă de vânza-
rea altor bunuri imobiliare sub sau supraiacente aces-
tuia, iar vânzarea de terenuri din teritoriul național 
către străini înseamnă vânzarea de bucăți din trupul 
țării, în înțelesul propriu al expresiei respective.
Apreciem că în condițiile în care străinii devin proprie-
tari pe 15, 25, 50% din terenurile arabile ale României, 
în trupuri compacte de mii și zeci de mii de hectare în 

Opinii
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Paharul cu... visuri

Înainte de a vă provoca cu unele informaţii despre vinul românesc, pe cât de 
onorante, pe atât de necunoscute, vă invit să vedeți în vin un produs 
vitivinicol şi cultural cu identitate - capabil să ajute orice produs agricol 
din portofoliul fermelor Dvs.

Știați că…? CĂTĂLIN PĂDURARU

• Coloniștii sași veniți aici în sec. al XII-
lea au îmbunătăţit inventarul soiurilor 
în Transilvania. 

• Cele mai vechi dovezi ale cultivării 
viţei-de-vie şi a consumului de vin, se 
află la Cucuteni, județul Iași - vase de 
depozitare 

• La Sibiu funcționa la începutul anilor 
1900 o “Școală de vierie”- şi această 
emitea în 1919 un îndreptar de bune 
practici privind îngrijirea viilor, pentru 
sătenii din împrejurimi 

• Există un document din 1594 în care 
se arată că Mihai Viteazul dăruiește 
“două vii” la Corcova unui anumit 
Necula dar şi un altul, din 1595, prin 
care “întărește” către Radu, al doilea 
paharnic, “ocine şi vii” în Jirov, Cernaia, 
Cotoroaia, Valea Bună, fapt care relevă 
o activitate vitivinicolă bine apreciată. 

• La Miniș, opt vii erau acordate de către 
Gizella, prima regină a Ungariei, la 
1038, Abaţiei din Bakanybel 

• În sec. XV-XVI – vinul asigura la 
Miniș 80% din veniturile domeniilor şi 
locuitorilor 

• În castrul român de la Porolissum-
Moigrad, Sălaj s-au găsit cosoare, 
vase decorate cu frunze de viță şi stru-
guri şi că Zalău, (Zilai în traco-dacă) 
înseamnă “vin” şi este posibil ca zona 
să fi purtat numele de Valea Vinului. 

• Cel mai sudic areal viticol din România 
este centrul viticol Zimnicea, având 
avantajele (şi dezavantajele) cele mai 

mari expuneri solare, cu 
un caracter biogeografic de 
stepă-silvostepă. • La 
Sarica-Niculiţel, inventarierea 
unor vestigii geto-dacice din 
sec. IV-III î.Hr, a înregistrat şi o 
statuetă a lui Bachus ţinând un stru-
gure în mână 

• Un ziarist francez – Peissonel - rela-
tează că la 1787 “…în zonele Isaccea, 
Tulcea, Dăieni, Măcin, Deliorman se 
producea vin roşu şi anual, negusto-
rii din Rusia şi Polonia încărcau între 
cinci şi şase mii de care, la prețul de 
50 parale pentru chintalul de vin” 

• Au existat struguri de masă şi de vin în 
Dobrogea ca Augustosul, Somoveancă 
sau Cornorată, Boscanată albă şi nea-
gră, Căldăruşă, Vulpească, Borbeasca, 
Ceauş sau Tigvească. 

• În 1959, când a fost înfiinţată Staţiunea 
Experimentală Greacă, preponde-
rente în cultură erau soiurile de masă 
că: Afuz Ali, Ceauş, Chasselas, Bicane, 
Kis Mis, Muscat de Hamburg, Perla de 
Csaba, Raisine de Calabre, Răzăchie 
Albă, Țâța Caprei, Țâța Vacii, iar pen-
tru vin: Riesling Italian, Tămâioasă 
Românească, Cabernet Sauvignon, 
Băbească Neagră şi Gâmză. 

• Și în România, mai exact în extremita-
tea sud vestică, în ceea ce se numeşte 
Podgoria Dacilor (Jiană, Izvoarele, 
Vrata) se cultivă soiul Rkatiteli, 
unul dintre cele mai vechi soiuri 

(aproximativ 3.000 de ani) cultivat în 
continuare în Georgia. 

• Înainte de anii 1800, în Valea lui Mihai 
(Bihor), la Salacea erau peste 900 de 
pivnițe pentru depozitarea vinului 

• La 1789 o notă Martin Schwartner 
(citat de Alexandru Mihalea) descrie 
noblețea vinului de Miniș ca fiind “de 
dată mai recentă, dar datorită dulceții 
lui, culorii frumoase roșu-negru, a înce-
put să întunece numele celorlalte 
vinuri şi este considerat de unii în rang, 
chiar peste cel de Tokay” şi o menţiune 
specială: “viile de la Miniș sunt lucrate 
de români”. 

• Școala de viticultură Miniș a fost 
înființată în anul 1880. 

• În centrul viticol Tirol, pe lângă soiurile 
internaționale şi autohtone cu sonori-
tate cunoscută, se mai cultivă/cultivau: 
Creață de Banat, Majarcă, Steinschiller. 

• Teremia apare pe harta întocmită la 1723 
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Facem analiza 
vinului mai simpl

S.C. Biosystems Diagnostic S.R.L.
Adres : Str. Cri ul Alb nr. , sector , Bucure ti, cod 
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by• Del Chiaro, secretarul domnitorului Constantin Brâncoveanu (1688-
1714) consemnează că vița-de-vie este îngropată toamna, dezgropată 
primăvară, tăiată şi ridicată pe araci. 

• În relatările privind vizita din 1868 a Regelui Carol I la Craiova, se 
menționează “renumitul vin negru de la Golul Drancei” 

• La 1906 G. Saița spune că orice comerciant din București care 
doreşte “să cumpere şi să aibă în depozitul său vinuri excelente tre-
buie a se duce la Drăgăşani sau Golul Drincei” 

• În revista “Amicul Agriculturii”, la 1892 este menționată existența 
unei “societăți care se ocupă cu exportul vinurilor românești” şi că “la 
Berlin se vindeau vinuri de Drăgășani în mai toate restaurantele mari”. 

• În cartea J. Roi Chevier, apărută la Paris în 1903 se spune că “vinul 
de Crâmpoșie din Drăgășani a fost încercat pentru șampanizare la 
Stuttgart de către N. Beyer, dând cele mai fericite rezultate”. 

• În anul 1464, o parte din satul Călugăreni, numit apoi Valea 
Călugărilor iar astăzi Valea Călugărească, aparţinea mănăstirii Snagov. 

• Cotești vine de la numele căpitanului Stan Cotea Odobescu (1471), 
slujitor al domnitorului Ţării Românești, Radu cel Frumos 

• Înainte de 1859, când guvernul rus a impus taxe vamale prohibitive 
pentru vinul din Ţările Române, “convoiuri nesfârșite de care făceau 
săptămâni şi luni întregi de drum să poată transporta vinul de la noi 
spre Budapesta, Viena, Polonia, Pocuția sau Ucraina. Negustorii 
cazaci de la Don se instalau de cu primăvară prin parțile Odobeștiului, 
unde au şi clădit biserica lor, Biserica Cazacilor, la 1777, şi se întor-
ceau iarna cu șiruri întregi de troice, purtând poloboacele cu vin ce 
mergeau la Odesa, Harkov şi chiar până la Crimeea”. 

• Pe lângă descoperirile de la Cucuteni, o altă vatră veche traco-getică 
este Cetatea Cătălina (sec.V-III î.Hr.) în care s-au găsit unelte din fier 
pentru uz casnic şi viticol, precum şi vase de proveniență greacă, indi-
când “relaţii de schimb”.

• Petru cel Mare, țarul Rusiei, cu ocazia vizitei la Iași în 1711 “se ospăta 
şi se înveselea prea frumos cu vin de la Cotnari şi lăuda vinul foarte” 

În speranța că gloria de altă dată a vinului românesc va fi recăpătată şi 
că oamenii din România îl vor iubi din nou, spre binele nostru, al tuturor, 
va urez un 2015 prosper. 

Inserturile, după Valeriu V. Cotea, Valeriu D. Cotea, Neculai Barb, 

Constantin C. Grigorescu «Podgoriile şi vinurile României» 
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AFIR a adaptat manualului de contractare 
pentru Măsura 141.
Noua metodologie propusă de AFIR îi va ajuta pe be-
neficiarii măsurii 141- sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistenţă să depună notificarea cu privire la 
modificarea planului de afaceri împreună cu dosarul 
cererii de plată la sediul Oficiului Judeţean pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) unde aceas-
ta va fi analizată de experţii care instrumentează 
proiectul.
Îmbunătăţirea aplicată de AFIR are rolul de a evita 
posibilele întârzieri în analiza cererilor de plată și 
necesitatea încadrării în termenele procedurale 
pentru depunerea cererilor de plată specifice măsurii 
141, scopul principal fiind ca beneficiarii proiectelor 
să primească plata la timp. Prin această măsură 
se urmărește creșterea volumului producţiei des-
tinate comercializării, pentru ca fermele de semi-
subzistenţă să devină viabile din punct de vedere 
economic, dar și diversificarea producţiei în funcţie 
de cerinţele pieţei și introducerea de noi produse. 

MADR şi-a propus să deschidă, pe răspunderea statului, 
fonduri europene
Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a participat alături de George 
Turtoi la reuniunea Consiliului Uniunii Europene Agricultură şi Pescu-
it, ce s-a desfășurat la Bruxelles. Delegaţia MADR a avut o întâlnire 
bilaterală cu Phil Hogan, comisar european pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală, tema dialogului fiind noua Politică Agricolă Comună 
(PAC) 2015-2020, subiectul principal fiind aprobarea de către Comisie a 
noului Program Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) precum şi a unor 
aspecte ce ţin de implementarea acestuia.
"Cea mai importantă discuţie pe care am avut-o cu comisarul Phil 
Hogan s-a referit la stadiul în care se află negocierile privind aprobarea 
PNDR 2014-2020. Sigur că nu avem așteptări privind aprobarea oficială 
a Programului în acest moment, pentru că acest lucru nu se va întâm-
pla până când nu va fi aprobat bugetul la nivel european, dar în luna 
martie 2014 vom avea o aprobare "neoficială", până atunci România 
având posibilitatea să deschidă pe răspunderea statului membru 
anumite măsuri – cele de investiţii și cele pentru tinerii fermieri. Ne-am 
angajat în faţa fermierilor că le vom pune la dispoziţie fonduri euro-
pene din primele luni ale anului și vrem să ne ţinem de promisiune", a 
declarat ministrul Daniel Constantin.
Totodată, au mai fost discutate detalii privind Pilonul I – plăţi directe 
dar şi efectele embargoului impus de Rusia cu privire la importurile de 
produse agroalimentare de pe piaţa comunitară. Delegaţia ţării noastre 
a subliniat dificultăţile pe care le întâmpină sectoarele cărnii de porc 
şi lactatelor, solicitând aplicarea de măsuri la nivelul Uniunii Europene 
precum stocarea privată şi activarea restituţiilor la export pentru a 
orienta cantităţile de produse pe pieţe terţe. România a reiterat solici-
tarea privind compensarea pierderilor de venit pentru producătorii din 
sectoarele afectate indirect de embargoul impus de Rusia. De aseme-
nea, ţara noastră, prin reprezentanţii prezenţi la Consiliu, a susţinut 
instituirea unei scheme de ajutor pentru depozitarea mărfurilor care nu 
au mai ajuns pe piaţa Federaţiei Ruse, urmând ca acele cantităţi care 
beneficiază de sprijin să fie comercializate pe pieţe terţe, nu pe cea eu-
ropeană, eventual cu posibilitatea utilizării mecanismului restituţiilor 
la export.
În cadrul aceleiași reuniuni, ministrul agriculturii a mai avut o întâlnire 
cu domnul Vytenis Andriukaitis – Comisar european pentru sănătate 
şi siguranţă alimentară, având discuţii despre aspectele relevante din 
domeniile fitosanitar şi sanitar veterinar, reuniune la care a participat 
şi președintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Sigu-
ranţa Alimentelor (ANSVSA).

Știri
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3.700.000 lei au fost alocaţi cu titlu de 
împrumut către MADR
În prima ședinţă de guvern din 2015 a fost aprobată 
Hotărârea de Guvern prin care se alocă, cu titlu de 
împrumut, din venituri din privatizare, până la finele 
anului, suma de 3.700.000 lei. Sumele vor fi trans-
ferate Ministerului Agriculturii de către Ministerul 
Finanţelor Publice, la solicitarea Agenţiei de Plăţi și 
Intervenţie pentru Agricultură, în vederea achitării 
diferenţei de plată pe suprafaţă (SAPS) aferentă 
campaniei 2014 către beneficiarii acestei scheme.
Actul normativ reglementează sursa de finanţare a 
cheltuielilor aferente schemelor de plată directă, im-
plicate în derularea Fondul European pentru Garan-
tare în Agricultură (FEGA), a ajutoarelor specifice şi 
a măsurilor de piaţă şi intervenţie, din veniturile din 
privatizare, înregistrate în contul curent în valută al 
Ministerului Finanţelor Publice deschis la BNR. Suma 
pusă la dispoziţia MADR din venituri din privatizare 
va fi restituită până la data de 30 decembrie 2015 din 
fondurile rambursate de către Comisia Europeană pe 
baza declaraţiilor de cheltuieli transmise.
Aplicarea măsurilor prevăzute de actul normativ va 
permite beneficiarilor plaţilor să-și elaboreze propriul 
plan de afaceri, precum şi programul de dezvoltare 
pe termen scurt şi mediu, adaptate cerinţelor pieţei, 
în condiţiile evaluării nivelului sumelor pe care ur-
mează să le primească conform schemelor de plată.
De asemenea, până la sfârșitul lunii ianuarie 2015, 
se va promova un act normativ ce va reglementa 
acordarea ajutorului naţional de tranziţie (TNA) 
pentru sectorul zootehnic, pentru bovine, ovine și 
caprine, iar plata acestora se va realiza în cursul lunii 
februarie 2015.
Nivelul ajutoarelor naţionale tranzitorii pentru secto-
rul vegetal a fost aprobat prin Hotărâre de Guvern în 
data de 30 decembrie 2014, urmând ca plata efectivă 
să se realizeze după data de 15 ianuarie 2015.

Ajutorul de minimis a fost aprobat de Guvernul 
României
Guvernul României a adoptat, în ședinţa din 12 decembrie, hotărârea 
pentru modificarea articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2014 
privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea 
efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în 
perioada mai-iulie 2014 care au produs pagube asupra sectorului api-
col". Conform prevederilor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr.867/2014, 
resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis 
prevăzute de hotărârea menţionată se ridicau la 4.131 mii lei, fiind 
asigurate de la bugetul de stat.
Ca urmare a monitorizării derulării acestei scheme de ajutor de 
minimis, s-a constatat depășirea sumei aprobate cu această 
destinaţie, întrucât numărul de solicitanţi înregistraţi a fost mai mare 
faţă de numărul estimat de beneficiari. În acest context, Guvernul 
României a decis să suplimenteze bugetul alocat acestei scheme de 
ajutor de minimis. Astfel, potrivit actului normativ adoptat astăzi, 
resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis au 
fost majorate la 6.076,6 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat.

Știri
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Ministerul Agriculturii a format un grup de lucru care 
se va întâlni cu reprezentanţii Ministerului de Finanţe 
pentru a discuta unele propuneri de modificare a 
Codului Fiscal, cerute de organizaţiile profesionale ale 
producătorilor agricoli.
„Săptămâna viitoare avem un grup de lucru cu Ministerul de Finanţe 
pentru a modifica Codul Fiscal în direcţia dorită de fermieri. Până 
acum, avem propuneri clare pentru fiscalitate dacă ești într-o coopera-
tivă sau nu ești. De asemenea, despre plata impozitelor pe suprafeţele 
de teren care nu pot acoperi costul arendei, taxa pe stâlp, chestiunile 
legate de cum funcţionează piaţa, cum producătorii pot avea acces în 
piaţă, modul de stimulare prin intermediul entităţilor locale a pro-
iectelor pentru cercetare şi inovare. Acestea sunt cele pe care le avem 
până astăzi. Sigur că vom primi în perioada următoare mai multe 
propuneri pentru modificarea Codului Fiscal”, a spus Daniel Botănoiu.
Vor fi constituite şase grupuri de lucru şi vor fi mai multe întâlniri, 
inclusiv cu reprezentanţi ai Ministerului Muncii şi Transporturilor.
„Noi am solicitat o întâlnire cu toate organizaţiile profesionale la 
începutul acestui an tocmai pentru a separa lucrurile, pe de o parte 
chestiunile tehnice, iar pe de altă parte cele fiscale şi aşteptăm de 
la organizaţiile profesionale, de la organizaţiile de reprezentare ale 
producătorilor, tocmai aceste modificări. Pe baza acestor propuneri 
pe care producătorii le înaintează, am decis să avem un grup de lucru 
comun în care să fie prezenţi cei de la Finanţe, cei de la Muncă, cei de 
la Transporturi, pentru că sunt probleme diverse pe care le-au enunţat 
producătorii, atunci să avem o propunere coerentă cu privire la fiscali-
tatea în agricultură”, a mai adăugat Botănoiu.

Scad suprafeţele agricole în exploataţie
Suprafaţa agricolă lucrată a scăzut în 2013 la 13,056 
milioane de hectare, de la 13,306 milioane de hectare 
în 2010, respectiv 13,931 milioane de hectare în 2002.. 
De asemenea și terenul arabil a scăzut în suprafaţă, 
în 2013, la 8,198 milioane hectare, de la 8,307 mili-
oane de hectare în 2010, iar pășunile şi fâneţele s-au 
redus la 4,398 milioane hectare, comparativ cu 4,506 
milioane hectare. În ciuda acestui fapt, suprafaţa 
terenului arabil din exploataţiile persoanelor juridice 
a crescut cu 1,64% în 2013, faţă de 2010, la 3,640 
milioane de hectare, de la 3,581 milioane de hectare, 
în timp ce terenul arabil din exploataţiile agricole ale 
persoanelor fizice a scăzut în 2013 la 4,558 milioane 
de hectare, de la 4,725 milioane de hectare în 2010.
Totodată, culturile permanente ocupau în 2013 o su-
prafaţă de 302.000 hectare, comparativ cu 311.000 
hectare în 2010, iar grădinile familiale 158.000 de 
hectare, faţă de 182.000 de hectare în 2010.
„O persoană care a cumpărat un teren agricol vede 
că agricultura nu mai merge şi s-a dus la Registrul 
Agricol şi i-a schimbat destinaţia; din suprafaţă 
agricolă a devenit suprafaţă cu altă destinaţie: 
construcţii, depozite, drumuri, autostrăzi. Mai este 
şi o suprafaţă neutilizată a exploataţiilor agricole, 
respectiv 180.000 de hectare. Suprafaţa totală ne-
utilizată total o avem din alte surse şi depășește un 
milion de hectare”, a declarat șeful Direcţiei Generale 
de Agricultură din cadrul INS, Ion Florescu.

29





Reabilitarea sistemelor de irigaţii, o 
prioritate
Directorul interimar al Unităţii de Administraţie 
Mehedinţi a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Fun-
ciare (ANIF), Constantin Căprărescu, a declarat că 
reabilitarea sistemelor de irigaţii Crivina-Vânju Mare 
şi Izvoarele-Cujmir nu poate începe dacă nu vor fi 
constituite asociaţiile udătorilor de apă. Infrastruc-
turile de irigaţii respective, care deserveau o supra-
faţă amenajată de 74.644 de hectare, sunt peste 
75% distruse, canalele fiind colmatate și staţiile de 
pompare dispărute.
 „În ceea ce ne priveşte, am obţinut aprobarea pentru 
notele de fundamentare şi documentaţiile de avizare 
a investiţiilor pe care le putem efectua în acest peri-
metru, dar nu există formate structurile agricole care 
să beneficieze de apa transportată. Noi trebuie să 
încheiem contracte cu reprezentanţii acestora pentru 
furnizarea apei de irigaţii, altfel nu se justifică 
cheltuirea fondurilor bănești care se ridică la câteva 
milioane de euro”, a declarat Constantin Căprărescu.
Președintele Asociaţiei Producătorilor Agricoli 
(APA) Mehedinţi, Cornel Stroescu, a precizat că în 
comunele Pristol şi Gârla Mare vor fi înfiinţate şase 
organizaţii ale udătorilor de apă care vor putea, 
prin atragerea a câte un milion de euro fiecare să-și 
refacă reţeaua de canale şi să-și achiziţioneze echi-
pamentele necesare irigării a aproximativ 40.000 de 
hectare de terenuri agricole.
 „Pentru repunerea în exploatare a sistemelor de 
irigaţii din Mehedinţi este necesară, într-adevăr, 
intervenţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale care este dispus să ne sprijine în implemen-
tarea unor fonduri europene nerambursabile, dar 
nu trebuie să lipsească nici interesul agricultorilor 
care nu riscă nimic dacă respectă reglementările în 
vigoare privind refacerea şi exploatarea eficientă a 
infrastructurii de irigaţii”, a spus Stroescu.

Adeverinţele pentru Măsura 215, eliberate de APIA
Începând cu data de 29 ianuarie 2015, APIA eliberează adeverinţe 
pentru beneficiarii Măsurii 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor 
– pachet b – păsări (sesiunea I, anul III de angajament) care vor să ac-
ceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la băncile care 
au încheiat convenţii cu agenţia. Creditele acordate de bănci fermieri-
lor vor fi garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA 
şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici 
şi Mijlocii.
Toate convenţiile încheiate între APIA, Bancă şi Fondul de Garantare 
vor fi postate pe site-ul APIA. Prin aceste convenţii, Agenţia de Plăţi 
și Intervenţii pentru Agricultură va elibera o adeverinţa prin care va 
confirma faptul că solicitantul a depus cererea de plată pentru măsura 
215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – păsări, în perioada 16 
octombrie – 15 noiembrie 2014, aferentă sesiunii I, anul III de angaja-
ment și suma care reprezintă 30 % din valoarea cererii de plată.
„În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în 
care se vor încheia Convenţiile dintre instituţiile financiare bancare 
și ne-bancare și Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, în 
vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale bene-
ficiarilor plăţilor derulate prin Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru 
Agricultură, Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente 
acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel încât 
dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M 
+ 4%, iar comisioanele aferente creditului trebuie să fie în limita de 
1%”, precizează Agenţia. Potrivit aceluiași act normativ, Banca va 
trebui să dovedească că a dat credite beneficiarilor axei I - Creșterea 
competitivităţii sectoarelor agricol și forestier, axei III - Calitatea vieţii 
în zonele rurale și diversificarea economiei rurale și a axei IV Leader din 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013.
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și o rubrică în care există dialog între agricultorii prezenți în sală și 
specialiștii BASF. Simpozionul – emisiune tv se încheie cu o rubrică 
la fel de așteptată ca cele care s-au referit la protecția plantelor, „Oful 
Fermierului”. Reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale prezintă noutățile privind plățile care vor avea loc în perioada 
următoare, precum și cele din Programul Național de Dezvoltare Rurală 
2014-2020. Totodată, reprezentanții autorităților răspund întrebărilor 
agricultorilor prezenți la simpozioanele Agroconnect 2015.
Compania BASF prezintă „Să fii fermier!” în opt orașe din țară: 
Constanța – 14 ianuarie, Brăila – 16 ianuarie, Călărași – 19 ianuarie, 
Giurgiu – 21 ianuarie, Craiova – 23 ianuarie, Timișoara – 27 ianuarie, 
Băile Felix – 29 ianuarie și Iași – 3 februarie.

BASF prezintă: 
Să fii fermier!

O nouă campanie inovatoare marca BASF a por-
nit de la malul Mării Negre, pe 14 ianuarie, către fer-
mierii din țară. Simpozioanele Agroconnect 2015 se 
desfășoară sub forma unei emisiuni intitulate „Să 
fii fermier!” și transmise în direct din studioul BASF 
TV. Emisiunea este structurată pe rubrici, în cadrul 
cărora se realizează informarea privind managemen-
tul protecției culturilor de câmp: floarea-soarelui, rapiță, 
porumb, cereale și soia. Fermierii invitați în studio ală-
turi de specialiștii BASF își împărtășesc experiențele 
din fermă, cu accent pe cele referitoare la protecția 
plantelor amintite. Noul concept de simpozion conține 

BASF a pornit, pe 14 ianuarie, campania de promovare a produselor destinate protecției plantelor. Așa cum ne-a obișnuit, în 
fiecare an compania germană aduce în fața agricultorilor un concept nou și inedit pentru lumea agrară, cât și noi produse. În 
2015, Simpozioanele Agroconnect se desfășoară sub forma unei emisiuni, intitulată „Să fii fermier!” și transmisă în direct din 
studioul BASF TV. Compania BASF prezintă „Să fii fermier!” în opt orașe din țară: Constanța – 14 ianuarie, Brăila – 16 ianu-
arie, Călărași – 19 ianuarie, Giurgiu – 21 ianuarie, Craiova – 23 ianuarie, Timișoara – 27 ianuarie, Băile Felix – 29 ianuarie și 
Iași – 3 februarie.

MIHAELA PREVENDA

AGROCONNECT 2015, SIMPOZIOANE PENTRU CEA MAI IMPORTANTĂ MESERIE DIN LUME

Eveniment
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excelente. Împreună cu fermierii, BASF ajută la asigura-
rea hranei populației mondiale aflate în continuă creş-
tere, prin crearea de substanţe active şi soluții integrate 
care să răspundă tuturor provocărilor pedoclimatice şi să 
lupte împotriva bolilor şi dăunătorilor din culturile agricole, 
de la cereale la pomi fructiferi, viță de vie, legume, până 
la floarea-soarelui şi rapiță”, a spus Jörg Polzin, Country 
Manager al Diviziei BASF pentru Protecţia Plantelor.
În prezent, BASF furnizează o gamă largă de mate-
rii prime pentru aproape toate domeniile de activitate ale 
industriei. Portofoliul companiei cuprinde o gamă variată 
de produse, de la petrol şi gaze la produse chimice, mate-
riale plastice, produse pentru sectorul agricol şi produse 
chimice.
La simpozioanele Agroconnect 2015, fermierii au aflat de 
noua promoție a companiei BASF: „Fii fermier profesio-
nist şi câștigă alături de produsele performante BASF!”. 
„Am  pregătit un set de 10 vouchere a câte 100 lei, care 
pot fi valorificate la distribuitorii autorizați BASF. Fiecare 
voucher aduce un discount de 100 lei la o achiziţie de 
minimum 5.000 lei. Produsele participante la promoţie 
sunt cele pentru protecția culturilor de cereale. Pentru a 
intra în posesia voucherelor, fermierii pot suna la numărul 
de Infoline 021.206.41.66 sau pot lua legătura cu repre-
zentantul de vânzări BASF din zonă. Utilizarea fiecăruia 
dintre cele 10 vouchere primite reprezintă o şansă în plus 
la câștigarea unei mașini indispensabilă fermei, o Toyota 
Hilux oferită prin tragere la sorți”, a precizat directorul 
comercial al departamentului Agro - BASF România, Liviu 
Bădărău.

Concept tip dezbatere, cu 
accent pe fermier
Simpozioanele organizate la început de an de BASF, pentru fermierii 
din întreaga țară, fac parte din seria evenimentelor de sală, care au sco-
pul de a-i conecta pe fermieri la cele mai noi informații referitoare la pro-
dusele pentru protecția plantelor, dar și la tehnologiile recomandate 
pentru a avea culturi profitabile. În asentimentul sloganului campaniei 
Agroconnect „Să fii fermier. Cea mai importantă meserie din lume”, BASF 
a gândit pentru anul 2015 un concept de simpozion interactiv în care să 
implice în prezentările specialiștilor companiei şi beneficiarii produselor – 
fermierii. „Astfel, fermierii au posibilitatea să vină şi să expună experienţa 
acumulată odată cu utilizarea produselor marca BASF şi, totodată, să 
prezinte problemele pe care le au în câmp. În acest mod, reușim împre-
ună cu invitaţii noştri, printr-un dialog comun, să găsim soluții la proble-
mele agricultorilor. După cum bine ştiţi, BASF este unul din cei mai mari 
furnizori de produse pentru protecţia plantelor, care vine an de an în spri-
jinul fermierilor cu o gamă largă de produse, incluzând erbicide, fungicide, 
insecticide şi tratament pentru seminţe. Agroconnect 2015 pune accent 
pe fermier. El este în centrul atenției”, ne-a declarat Mircea Chetrone - 
marketing manager Agro Department - BASF România.
În 2015, BASF aniversează 150 de ani de la înființarea companiei în 
1865, adică un veac și jumătate de istorie, care a început cu producția de 
coloranți. „Astăzi este timpul să creăm chimie, de aceea BASF a intro-
dus un nou slogan: „We create chemistry”. A crea chimie nu se referă 
numai la partea ştiinţifică, se referă şi la chimia interpersonală pe care 
noi vrem să o dezvoltăm împreună cu partenerii noștri, fermierii. Investim 
permanent în cercetare şi dezvoltare pentru a descoperi noi produse, 
tot mai eficiente, pentru culturi agricole sănătoase şi productive. şi, nu 
în ultimul rând, investim în oameni, în echipa BASF, pentru că ne dorim 
ca experiența şi profesionalismul angajaților noștri să ofere fermierilor 
suportul tehnic şi informațional necesar pentru obţinerea unor rezultate 
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cereale poate fi aplicat chiar și la temperatura de trei grade Celsius. Se 
recomandă ca produsul să fie aplicat împreună cu adjuvantul DASH® 
HC pentru o combatere completă a buruienilor dificile.
Pentru cultura de soia, BASF a lansat pe piață erbicidul Corum®, un pro-
dus despre care specialiștii companiei spun că este „cea mai inteligentă 
soluţie pentru o producție ridicată de soia”. Se remarcă prin eficacitate 
împotriva buruienilor, spectru larg de combatere și selectivitate pentru 
cultură. Este specializat pentru leguminoase, flexibil și ușor de utilizat.
Corum® este un erbicid pe bază de două substanțe active. Bentazonul 
are acţiune prin contact, cu impact asupra procesului de fotosinteză, 
fiind absorbit prin frunze şi alte organe verzi. Imazamoxul este preluat 
de către plante până la nivelul zonelor de creştere unde blochează sin-
teza aminoacizilor esențiali, responsabili de creşterea şi diviziunea celu-
lară, fiind absorbit de plante în special prin frunze, dar și prin rădăcini.
La cultura de soia erbicidul se aplică de la apariția primelor frunze tri-
foliate până la apariția primilor lăstari laterali, fără a depăși acest stadiu 
(BBCH 12-25), iar buruienile în primele stadii de dezvoltare (2-4 frunze). 
Se va utiliza împreună cu adjuvantul DASH HC în doză de 0,25 – 0,3 litri 
la 100 litri de soluție. În funcție de tehnologia de cultură aplicată la cul-
tura de soia și de nivelul de îmburuienare, erbicidul Corum® se poate 
aplica și ca tratament secvențial, dar cu respectarea per total a dozei 
omologate, astfel: primul tratament în doză de 0,95 litrii pe hectar se va 
aplica în stadiul de o frunză a culturii de soia, iar al doilea tratament se 
va efectua după 7-14 zile de la aplicarea primului tratament în doză de 
0,95 litri hectar. În acest caz, la momentul aplicării tratamentelor, majo-
ritatea buruienilor trebuie să fie în stadiu tânăr, respectiv faza de cotile-
doane până la 2 frunze adevărate.
Sistemul Clearfield® Plus este cel mai nou sistem de producţie dez-
voltat de BASF, care îmbină cele mai avansate cunoştinţe de genetică a 
florii-soarelui cu cel mai eficace sistem de combatere a buruienilor.
Sistemul de producţie Clearfield® Plus reprezintă o combinaţie între 
seminţe de floarea-soarelui Clearfield® Plus şi un erbicid specific 

Noutăți BASF pentru 
culturi sănătoase și 
producții ridicate
Noutatea absolută a companiei BASF, lansată cu oca-
zia simpozioanelor Agroconnect 2015 - Să fii fermier!, 
este Biathlon® 4D, un erbicid pentru cereale.
Biathlon® 4D este un erbicid pentru controlul buru-
ienilor dicotiledonate din culturile de cereale 
păioase.  „Cele patru mari beneficii, de unde vine și 
numele Biathlon® 4D, sunt: Flexibilitate în aplicare, 
independență faţă de condițiile climatice, compatibi-
litate excelentă și spectru larg de combatere”, a pre-
cizat Mircea Chetrone - marketing manager Agro 
Department - BASF România.
Biathlon® 4D este un erbicid care are o acţiune dublă 
dată de cele două substanţe active: tritosulfuron, cu 
acţiune sistemică şi la sol, şi florasulam, ce stopează 
creşterea buruienilor sensibile în numai câteva ore de 
la aplicare. Completa desicare a buruienilor poate apă-
rea în 7-10 zile în condiții normale sau poate dura 6-8 
săptămâni în condiții nefavorabile.
Biathlon® 4D este un erbicid cu aplicare în postemer-
genţă la cultura cerealelor păioase de toamnă şi de 
primăvară, când plantele sunt în fenofaza de 3 frunze 
până la apariția frunzei stindard (BBCH 13 – 39), iar 
buruienile dicotiledonate trebuie să fie în stadiul tim-
puriu de dezvoltare, cele anuale 2-4 frunze, iar cele 
perene maximum 10 cm. Noul erbicid BASF pentru 
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şi grâul, pe care se folosesc predominant erbicide 
ALS (risc ridicat de apariţie a rezistenței), precum 
şi pe terenurile îmburuienate predominant cu gra-
minee anuale, recomandăm aplicarea în preeme-
genţă a unui erbicid pelicular (FRONTIER® FORTE). 
La utilizarea sistemului de producţie Clearfield® 
Plus pentru floarea-soarelui, o bună adminis-
trare a sistemului este esențială pentru asigurarea 
durabilității”, a adăugat directorul de marketing al 
Departamentului Agro - BASF România.
Pachetul Clearfield® Plus (PULSAR® 40 + DASH® 
HC) se utilizează numai pentru hibrizii de floa-
rea-soarelui Clearfield® Plus. Aplicarea pachetu-
lui Clearfield® Plus pe alt tip de hibrizi decât hibrizii 
Clearfield® Plus (identificați pe sac prin sufixul “CL 
Plus” şi/sau sigla Clearfield® Plus), poate provoca 
vătămări severe culturii.

Clearfield® Plus (PULSAR® 40 + DASH® HC). „Cele mai importante 
beneficii ale sistemului Clearfield® Plus sunt: toleranţă crescută la 
erbicide; eficacitate mai mare în combaterea buruienilor, producţie 
mai mare de ulei, recolte mai bogate. Creşterea tolerantei plantei de 
cultură permite folosirea unor soluții mai agresive de erbicid, care să 
asigure combaterea mai bună a buruienilor. De asemenea, determină 
o siguranţă sporită în cazul suprapunerilor accidentale la aplicarea 
erbicidului (de exemplu, la capetele de teren)”, a menționat Mircea 
Chetrone.
Pachetul PULSAR® 40 + DASH® HC se aplică postemergent, când 
plantele de floarea-soarelui au 4-6 frunze, buruienile dicotile anu-
ale au 2-4 frunze şi buruienile monocotile anuale 1-3 frunze până la 
înfrățire. „Pentru combaterea lupoaiei recomandăm aplicarea în feno-
faza de 6-8 frunze ale florii-soarelui. În cazul în care se dorește com-
baterea buruienilor și a lupoaiei, se aplică în faza de șase frunze a 
florii-soarelui, dar nu mai târziu de faza de patru frunze a buruienilor 
dicotiledonate. Volumul de soluţie este de 200-400 litri pe hectar. Pe 
terenurile cu asolamente scurte, în care predomină floarea-soarelui 

35



așteaptă un an agricol bun. Mai mult, 
ne dorim confirmarea a ceea ce a fost 
început cu ceva timp în urmă, mai ales 
că intrăm într-o nouă politică agri-
colă comună, cu noi aplicații, cu noi 
măsuri și cu noi investiții. Sperăm 
că vom avea această continuitate a 
producțiilor, așa cum s-au întâmplat 
și în anul 2014. Lumea spune că s-au 
obținut producții bune, cu toate că a 

Revista Fermierului: Domnule 
secretar de stat Daniel Botănoiu, 
pentru început, „Revista Fermierului“ 
și cititorii săi vă urează „La mulți ani!“ 
și un an nou plin de recolte bogate, 
așa cum își doresc fermierii să fie!
Daniel Botănoiu: La mulți ani vă 
spun și eu dumneavoastră și vă 
mulțumesc pentru această vizită la 
început de an. Nu numai fermierii 

ȘTEFAN RANCU

DANIEL BOTĂNOIU: „NU ESTE DEȘTEPT CEL 
CARE PRODUCE, CI CEL CARE VINDE“

Revista Fermierului a luat, la început 
de an, un interviu secretarului de stat 
Daniel Botănoiu, în care am încercat 
să aflăm toate noutățile din domeniul 
agricol, care sunt pașii pe care i-au 
gândit ministeriabilii în noul an și nu 
numai. De la piața produselor agricole, 
la Camerele agricole, la reprezentarea 
pe piață, tehnici și genetică sau ce 
se întâmplă în sectorul irigațiilor, am 
încercat să nu ratăm niciun subiect de 
interes pentru agricultorii români.

fost un an greu. Am avut ploi în exces 
în luna mai, s-a semănat foarte târ-
ziu, apoi toate s-au decalat, s-a recol-
tat târziu și s-a semănat în condiții nu 
tocmai bune... Una peste alta, a fost 
un an delicat, dar cu producții bune, 
ceea ce înseamnă că fermierii și-au 
făcut treaba. Dar, probabil, și politicile 
agricole au stat în spatele a ceea ce 
au făcut dumnealor.

Semne 
bune anul 
are pentru 
agricultorii 
români 

Interviu
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descoperite. E bine că avem zăpadă și temperaturi 
scăzute care duc la diminuarea bolilor și dăunători-
lor. Știți povestea de anul trecut, care nu a fost rezol-
vată în totalitate, dar am găsit acea formulă prin care 
să utilizăm acel produs pe bază de clorofacinonă, care 
să permită diminuarea pagubelor în culturile fermierilor 
afectați de acest atac masiv al rozătoarelor.

Tehnologia trebuie 
respectată
R.F.: Unii au avut pagube de chiar 30% - 40% în 
vară.
D.B: Trebuie să fim atenți și la tehnologia pe care o 
aplicăm, pentru că sunt cazuri în care aceasta nu se 
respectă. Dacă nu se execută aratul pe o perioadă mai 
mare de timp, ai dezavantaje. Amintiți-vă anul trecut, 
iarna a fost destul de călduroasă, rezervele de umidi-
tate și de hrană foarte mari, ceea ce a permis dezvol-
tarea explozivă a rozătoarelor.

Piața stabilă aduce plus valoare
R.F.:  Să începem cu un subiect pe care l-am mai discutat, dar 
care rămâne de mare interes pentru agricultorii români: piața 
cerealelor.
D.B.:  Există o vorbă în popor care spune că nu este deștept cel care 
produce, ci cel care vinde. Piața este un element fundamental și, dacă 
este o piață stabilă, care are predictibilitate, permite agricultorilor să 
obțină acel venit sperat, acel profit. Piața trebuie să returneze costu-
rile de producție, dar de foarte multe ori nu se întâmplă așa și, ca atare, 
ești obligat, la nivelul politicilor de stat, să găsești soluții de finanțare, de 
acoperire a acestor deficite. 

R.F.: Nu am avut un an chiar foarte ușor...
D.B.: Să ne uităm la ce se întâmplă astăzi în Bazinul Mării Negre unde, 
în Ucraina, Rusia, în partea de sud, au temperaturi foarte scăzute, iar 
lipsa zăpezii își va pune amprenta asupra culturii viitoare. De asemenea, 
în Statele Unite, Illinois și Missouri, valul de frig a produs efecte devas-
tatoare, tot din cauza lipsei stratului de zăpadă. La noi, pe partea de sud 
României, în zona Moldovei, am fost mai fericiți, pentru că am avut acel 
strat de zăpadă și temperaturi scăzute. Valul de frig nu a prins culturile 
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infrastructura principală, cu siguranță este dezvoltată și cea secundară...
Apa de irigat este elementul cel mai important într-o tehnologie. Poți 
să ai o sămânță de calitate extraordinară, dar în lipsa apei nu ai rezulta-
tele scontate. Dar, în cazul în care ai o sămânță cu o tehnologie nu toc-
mai spectaculoasă, cu apă la discreție reușești să îți acoperi costurile 
de producție.

Irigațiile au nevoie de investiții 
de 1 miliard de euro
R.F.: Sunt fermieri care beneficiază de o tehnică agricolă de ultimă 
generație, dar nu au apă. Ar renunța la plata pe suprafață pe 5 ani, 
numai ca să se investească în infrastructura pentru irigații.
D.B.: În momentul în care vom trece la acel plan pe care îl avem, la 
acele abonamente, fiecare hectar din amenajarea respectivă să aibă o 
contribuție la dezvoltarea de irigații și de desecare a sistemului zonal. 
Noi vedem doar partea de irigație, dar partea de desecare este de 6 
milioane hectare, dublu față de ceea ce înseamnă suprafață amenajată.
Astăzi, noi stăm pe 850.000 de hectare viabile economic, care au nevoie 
de investiții de circa 1 miliard de euro pentru a moderniza infrastructura 

Interviu

R.F.: Ne lovim de lipsa unor substanțe care pot 
combate la timp și eficient.
D.B.: Noi am făcut eforturi, pe lângă Comisia 
Europeană, astfel încât să aducem acele instru-
mente care să diminueze aceste riscuri. Nu este 
numai cazul rozătoarelor, aici discutăm și cazul 
insectelor și al bolilor, care s-au dezvoltat destul de 
agresiv pe fondul umidității, căldurii excesive. O dez-
voltare și o agricultură inteligentă trebuie să țină 
pasul cu aceste schimbări climatice. Nu cred că 
numai ajutoarele contează, important este și cum 
reglezi o piață, modul în care introduci o tehnologie 
nouă, cum o susții și toate acestea trebuie să aibă 
politici naționale în spate. Asta încercăm să aducem 
în interesul fermierilor.

Sistemul de irigații, 
prioritar pe ordinea de zi
R.F.: Pentru că ați amintit de politicile naționale 
în interesul fermierilor, aș vrea să vorbim și des-
pre planul pe care îl are MADR pentru dezvolta-
rea sistemului de irigații, un plan ambițios pe care 
l-ați pornit încă de la preluarea mandatului. Ce 
urmează în 2015?
D.B.: Nu am găsit încă formula câștigătoare, dar 
am făcut pași importanți. Avem o strategie, dar tre-
buie susținută financiar. Toate aceste investiții 
nu se pot face pe o alocare națională și am cău-
tat parteneriate. Suntem în discuții avansate cu 
companii din Statele Unite ale Americii, din Israel, 
din China, astfel încât să găsim formula de par-
teneriat public-privat, care să ne permită aceste 
investiții pe infrastructura principală. În infrastruc-
tura secundară, s-au prevăzut 370 de milioane, 
plus alocarea națională prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală (PNDR) care să permită dezvol-
tarea. Organizațiile udătorilor și cele de desecare 
vor beneficia în egală măsură de aceste proiecte de 
1 milion de euro nerambursabili. Dacă discutăm de 
o federație, suma se dublează.
Ca atare, pe infrastructura principală noi înțelegem 
să facem acea politică națională care să permită 
menținerea securității alimentare și a unei agri-
culturi performante. Dacă avem dezvoltată corect 
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principală, ca să putem duce apa la plantă, cu costuri 
rezonabile. Apa este o resursă ce trebuie bine structu-
rată. Pe lângă partea financiară, partea de credite, de 
împrumuturi, de desfășurare a activității curente, tre-
buie să ne uităm cu mare atenție la teren, la apă. Toate 
aceste elemente permit să ai o agricultură competitivă 
cu prețuri care permit, așa cum s-a întâmplat în ultima 
perioadă, să reprezinți ceva în piața internațională. 
Portul Constanța a devenit numărul 1 în transportul de 
cereale cu volume consistente.

Produsele prelucrate, nu 
materie primă
R.F.: Din păcate, exportăm mai mult materie primă.
D.B.: Odată cu materia primă, exportăm și subvenția. 
Aici cred că trebuie să lucrăm și PNDR are în vedere 
aceste investiții în integrarea producției, în obținerea 
de plus valoare pe fiecare filieră, astfel încât agriculto-
rul să poată scoată mai mult din ceea ce face. Astăzi, 
există această dualitate: fermieri mici și fermieri mari, 
ferme care au animale, dar fără terenuri, ferme care au 
teren, dar fără să integreze producția, să o transforme 
în produse vandabile. Pe de altă parte, și piața tre-
buie reglată, pentru că, dacă nu va deveni funcțională, 
degeaba obținem producții consistente, la prețuri 
foarte bune, dar care nu au cerere.
Aici trebuie să avem instrumente care să protejeze 
agricultorii în competiția internațională. Vă reamin-
tesc că în anul 2013 am emis acel act normativ refe-
ritor la contractele de vânzare a laptelui, în care statul 
urmărește ceea ce se întâmplă pe această filieră. Este 
un produs extrem de sensibil, mai ales ținând cont de 
faptul că, în martie 2015, cota dispare și trebuie să fim 
extrem de atenți cu ceea ce se întâmplă cu această 
marfă, la nivel național.

Fără genetică nu ai performanțe
R.F.: Prețul laptelui a început să scadă și nu numai în România, ci și 
în Uniunea Europeană. Legat de zootehnie, din noiembrie până pe 10 
decembrie, anul trecut, a fost activă o hotărâre prin care crescătorii de 
animale au putut să-și achiziționeze material genetic pentru junici și 
berbecuți. Lucru care a fost foarte bine primit, doar că într-o perioadă 
foarte scurtă.
D.B: Pentru toate aceste programe naționale, care sunt susținute din 
„bani naționali“, trebuie să avem o autorizare de principiu a Comisiei 
Europene pentru că ele sunt ajutoare de stat. În momentul în care noi 
facem aceste demersuri poate dura aprobarea (n.r.) 3, 6, 9 luni și anul 
2014 a însemnat schimbarea CE, prin alegeri la nivel european, și a fost 
puțin mai delicat. Implementarea s-a realizat la sfârșitul programului, 
pentru că noi am așteptat acele decizii de la nivelul CE. Pe de alta parte, 
ne dorim să investim în genetică, pentru că nu poți fi performant dacă 
nu ai o genetică bună, dacă nu ai o piață funcțională. Consumatorul 
a devenit din ce în ce mai pretențios și, ca atare, trebuie să răspunzi 
comenzilor lui.



Producții record în 2014 și noi 
piețe de desfacere
R.F.: Cum stăm cu prețurile în aceste condiții?
D.B.: Astăzi, toate produsele în România sunt într-o scădere din punct 
de vedere al prețului, pentru că există o supraproducție la nivel mon-
dial. România a obținut în 2014 cea mai mare producție de sfeclă de 
zahăr din istorie, cea mai mare producție de rapiță de-a lungul timpului, 
suntem numărul 1 la producția de floarea-soarelui la nivel european și 
numărul 2 la producția de porumb.

R.F.: Să nu uităm de suprafața terenului.
D.B.: Evident, nu discut de randament, ci de cantitatea produsă. Această 
cantitate trebuie dusă într-o piață regională, zonală sau internațională și, 
ca stat, trebuie să găsești acorduri unde producătorii pot să se exprime. 
Noi asta am făcut cu China, Egipt și, în luna februarie, se vor încheia 
acele acorduri cu privire la exportul de animale vii în statele arabe. 
Domnul ministru va merge în vizită acolo tocmai pentru acesta.
Asta poate face statul: să deschidă aceste acorduri, să le semneze și să 

le negocieze foarte bine. Dar în spatele lui trebuie să 
existe producție, dorința producătorilor de a merge pe 
piețele respective, pentru că nu putem rămâne doar pe 
o singură piață. 

R.F.: Ce trebuie să facem pentru a fi cât mai compe-
titivi pe piață?
D.B.: Toate aceste tehnologii, aceste investiții duc la 
cantități din ce în ce mai mari. Numai că aceste cantități, 
produse nu își găsesc exprimarea și în costurile de 
producție pe care agricultorul le primește. Pentru a 
deveni competitivi, trebuie să devii pe fiecare domeniu de 
activitate utilizând produse fitosanitare la prețuri rezona-
bile, dar cu efecte foarte bune, trebuie să ai o tehnologie 
conservativă a apei în sol, spații de depozitare. De ase-
menea, încurajăm cooperativele, acele forme asociative 
care să permită comasarea ofertei. Nu poți să fii pe piață 
doar cu 100.000, cu 10.000 sau 5.000 de tone și să dic-
tezi prețul. Ca atare, pe măsură ce o cooperativă reușește 
să aibă o ofertă cât mai mare, poate să obțină și un preț 
mai bun.
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Asocierea, un întreg 
proces profitabil
R.F.: De mult timp discutăm de asociere și 
importanța ei. Mai mult, noul PNDR 2014-2020 
pune accent pe aceste forme asociative. Cum credeți 
că vor evolua lucrurile?
D.B.: Noul PNDR a avut în vedere acest program și 
stimulează asocierea printr-o finanțare de până la 
90%. Sunt chestiuni care țin foarte mult de o orga-
nizare a agriculturii. O agricultură fără forme asoci-
ative e greu să permită o exprimare corectă în piață. 
Nu poți vinde numai 100 de ouă sau 100 de tone de 
grâu și să ai și rezultate foarte bune... Aceste coope-
rative nu înseamnă să te duci cu tractorul, cu vițelul, 
ci să te aprovizionezi împreună și să vinzi împreună... 
Dacă producătorii vor reuși să aibă și spațiul lor de 
depozitare, vor procesa, vor transforma marfa în făină 
și vor produce pâine ulterior, vor avea o mică marjă de 
câștig pe fiecare activitate în parte. Aceasta le va per-
mite să aibă o dezvoltare mult mai bună și să înregis-
treze profit.
Un alt lucru important este legat de fondul mutual, 
unde avem de lucrat în perioada următoare. Acesta le 
permite garantarea în fața acestor schimbări climatice, 
să facă față atacurilor bolilor, dăunătorilor și riscuri-
lor care pot apărea în cultură. Din punctul de vedere al 
MADR, toate operațiunile sunt în regulă. Singurul lucru 
pe care noi nu îl putem face este această depunere a 
documentației, autorizările. Instanța trebuie să decidă 
asupra funcționării fondului. El este deja început și noi 
sperăm să se finalizeze cât mai rapid.

Se lucrează 
la punerea în funcțiune a 
Camerelor agricole
R.F.: Știm ce federație a depus, știm că au fost și altele care au 
dorit să facă acest lucru. Dacă nu au făcut-o încă, o pot face de 
acum încolo. Dar a cam trecut un an și ar fi trebuit să înceapă să 
funcționeze.
D.B.: La fel stau și celelalte state europene. Nu este un câștig sau o 
pierdere de viteză, ci un ritm normal. Un alt lucru la care lucrăm și spe-
răm să găsim o soluție favorabilă îl reprezintă Camerele agricole, care 
sunt exprimarea agricultorilor la nivel teritorial. Camera agricolă tre-
buie să fie a lor și solicitările pe care le au, această dezvoltare rurală 
trebuie duse și transformate în politici publice. Pe de altă parte, politi-
cile publice trebuie aduse la cunoștință agricultorilor .

R.F.: Și cum se vor reînființa? Au tot fost ordonanțe care au modifi-
cat legea, s-a prelungit termenul.
D.B.: Lucrăm la legislație acum, deoarece pe lege nu s-a lucrat foarte 
mult. Au fost doar perioade care să le permită agricultorilor să organi-
zeze acele alegeri. Nu a ieșit cum s-a sperat. Sperăm ca o altă modificare 
legală să permită apariția și mai ales funcționarea acestor camere.

R.F.: Deci ne așteptăm la o nouă lege.
D.B.: Modificarea legii vechi.

R.F.: Doamne ajută și un an bun!
D.B.: Mulțumesc frumos și sper să rămânem împreună și să putem să 
transmitem agricultorilor cât mai mult din ceea ce încercăm să facem. 
Aceste încercări ale noastre sunt pornite tocmai din acele grupuri de 
lucru, acel dialog social pe care noi îl avem la nivelul MADR
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”Chiar dacă 
mai avem 
multe de 
făcut, ne 

simțim 
împliniți 

pe drumul 
dezvoltării 

noastre”

Revista Fermierului - Cum ați caracteriza anul 2014 
pentru MEWI? 
Cristian Dănescu - A fost anul aflat sub deviza 
„Norocul este de partea celor care muncesc din 
greu”, iar pentru că la Mewi s-a lucrat din greu, multe 
lucruri bune s-au întâmplat. În luna martie am inau-
gurat sediul de la Valea lui Mihai (Bihor), iar în luna 
noiembrie pe cel de la Stoenești (Giurgiu). Deși sediul 
din Drajna va fi deschis oficial în martie 2015, colegii 
noștri s-au mutat deja în casă nouă, încă de la începu-
tul lui decembrie. Pe lângă consolidarea afacerii, am 
încercat să găsim și noi puncte de desfacere împre-
ună cu dealerii noștri. În decursul acestui an, ne-am 
extins vânzările pe două locații noi. Astfel, am cumpă-
rat suprafețele de teren și extinderea continuă.
O dată la doi ani, fiind o activitate care are nevoie de 
foarte multă susținere din partea producătorilor, orga-
nizăm MEWI DEMO, demonstrațiile în câmp ”itine-
rante”, cu mașini și utilaje de la producătorii importanți 
pe care îi reprezentăm - Fendt, Valtra, Challenger, 
Horsch, Merlo, Knoche. În 2014, a fost, ca de fiecare 
dată, un eveniment de succes, la care au venit foarte 
mulți fermieri și au putut vedea tehnica nouă în lucru.
Acestea la nivel de evenimente importante. Desigur că 
ar fi multe altele de spus, legat de creșterea echipei, 
de creșterea vânzărilor, de dezvoltarea departamente-
lor de Service și Piese de schimb, de prezența tot mai 
pregnantă pe piață etc. Iar toate acestea fac din 2014 
un an norocos.

CRISTIAN DĂNESCU, 
DIRECTOR GENERAL MEWI

Interviu
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RF - Piața utilajelor agricole din România, cum o 
vedeți în acest moment?
C.D. - Piața românească se află într-o evoluție conti-
nuă, însă cu doar câțiva jucători mari, care dispun de 
banii necesari pentru a investi în tehnică de vârf. Pe 
de altă parte, ultimii ani au fost buni pentru fermie-
rii care au lucrat ”ca la carte”, aceștia permițându-și 
să-și vândă roadele în profit și să (re)investească. Știu 
că sunt foarte mulți fermieri care s-au dezvoltat și 
lucrează eficient la ora actuală.
În ceea ce privește relația cu furnizorii, consider că 
dacă nu ai susținere din partea acestora și nu ai și 
capitalul necesar pentru a face un stoc de mașini și 
utilaje este foarte greu. Pentru că la noi clienții nu sunt 
dispuși să aștepte. Dacă au bani, vor livrare imediată. 
Poate părea paradoxal ca, după 20 de ani, și vor-
bind de eficiență și tehnologie de vârf, să ne întoar-
cem la vânzarea de second hand-uri. Dar eu consider 
că aceasta este direcția către care se va merge la ora 
actuală. Sistemul „buy back”. Cine va găsi o modalitate 
să revândă utilajele second hand va fi câștigător. Nu 
este ușor, nu sunt clienți din alte piețe care să accepte 
utilaje care au lucrat în România. Este o mare diferență 
între utilajele second hand care au lucrat în România 
și cele care au lucrat, de exemplu, în Germania. Până 
acum ne-am concentrat pe vânzarea de utilaje noi. 
În viitor, provocarea va fi comercializarea de utilaje 
second hand, iar noi vom avea, în 2015, o divizie sepa-
rată pentru mașini și utilaje la mâna a doua. 

RF - Cum arată structura vânzărilor la MEWI?
C.D. - Vânzările noastre au crescut, de la an la an, atât 
la tractoare și combine, cât și la mașinile agricole și 
alte echipamente. Chiar dacă în 2014 ne-am concen-
trat foarte mult pe crearea unei infrastructuri optime, 
nu am neglijat partea de business; afacerea a mers 
bine, în continuare, având (din nou!!) o creștere de 15% 
față de anul precedent. 
Toți furnizorii așteaptă, în fiecare an, o creștere a vân-
zărilor, ridicând mereu ștacheta și mai sus. Am vândut, 
în 2014, 230 de tractoare (Fendt, Valtra și Challenger). 
Important pentru fiecare dintre producătorii noștri este 
să acoperim 10% din piață. Acesta este minimum, noi 
ne dorim mai mult. Combinele au mers mult mai bine 
decât în 2013 și datorită faptului că am avut, la începu-
tul anului, foarte multe vânzări pe fonduri europene. 
Dacă e să vorbim de o structură procentuală, aceasta 
este: 50% tractoare, 12% combine, 13% semănători, 
15% utilaje pentru prelucrarea solului și 10% remorci, 
încărcătoare frontale etc.
În medie, la MEWI se vând 6-7 unități pe zi (incluzând 
și echipamentele second-hand).

RF - Ce obiceiuri de cumpărare au clienții MEWI? 
Preferă leasingul sau plata integrală? Ce proporție 
din totalul vânzărilor este din proiecte europene? 
C.D. - În anul 2014 am avut o scădere importantă a 
dobânzii la IFN-uri, majoritatea clienților fiind finanțați 

RF - Cum arată MEWI în anul în care sărbătorește 20 de ani de 
activitate?
C.D. - Am început în 1995, dar am rămas mult timp doar în vestul țării. 
Din 2010 am considerat că trebuie să ne extindem în toată țara. Cei 
patru ani reprezintă o perioadă scurtă pentru a acoperi o distribuție 
națională. Am deschis foarte multe sedii noi, numai în 2014 am fina-
lizat trei noi centre. Iar acestea nu pot funcționa doar ca niște clădiri, 
trebuie să îți construiești și echipe care să funcționeze. Am consta-
tat cu bucurie, și la inaugurarea de la Stoenești și la ultima vizită de la 
Drajna, că am creat niște echipe capabile să ducă la performanță și 
cred că aceasta este cea mai mare realizare a firmei Mewi. Că a reușit 
să reunească, în firmă, oameni de calitate, oameni care vor să facă 
performanță. Din acest motiv, cred că vom avea un viitor foarte bun. 
Deși mai sunt încă multe de făcut, ne simțim împliniți pe drumul dez-
voltării noastre. Iar dacă mă uit în urmă și fac o analiză a ultimilor 5 ani, 
constat că am avut o creștere continuă, ce a însumat cca 120% (din 
2010 în 2014).
Avem acum șapte locații proprii și cinci ale dealerilor. Iar Agritehnica 
va mai deschide alte două puncte de lucru anul acesta. De-a lungul 
timpului, soluția cea mai simplă ni s-a părut să lucrăm în unele zone 
cu dealerii. Colaborarea pe care o avem la ora actuală cu Agritehnica 
Service, AgroWest și Green Expert duce la rezultate foarte bune. 
Clienții sunt mulțumiți de serviciile prestate de aceștia și, odată cu noi, 
se dezvoltă și ei. Cu Agritehnica Service colaborăm din 2002, au cres-
cut, practic, împreună cu noi. La fel și Green Expert, distribuitorul nos-
tru de Valtra din Iași. O colaborare foarte bună avem și cu AgroWest. 
Desigur, au nevoie de susținere din partea noastră, cu service-ul, cu 
livrarea de piesele de schimb, cu utilaje pe care le primesc în custodie 
etc și cred că acești parteneri ai noștri au tot sprijinul nostru.
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în condiții avantajoase de aceste societăți.
Desigur că multe vânzări se realizează încă pe pro-
iecte, iar faptul că procedura a fost simplificată, prin 
introducerea metodei de achiziție directă, a dus la 
scurtarea cu mult a termenului lor de implementare.
În prezent, balanța este cumva echilibrată între 
achizițiile realizate prin proiecte și cele cu alte surse 
de finanțare. 

RF - Cum vede firma mamă din Germania, 
Schroeder Landmaschinen, piața românească, dar 
și tendințele de pe piața europeană?
C.D. - Germania consideră România una din 
puținele țări din Europa care va avea creștere în 
2015. După regresul pe care l-au avut mulți produ-
cători de echipamente agricole, în 2014 și după pro-
gnozele specialiștilor, piața europeană va atinge, în 
cele mai bune condiții, cifrele de anul trecut. Firma 
SCHROEDER vede România ca o piață în plină 
dezvoltare, iar din acest motiv dorește să inves-
tească în continuare în țara noastră.
După cum știți, familia Schroeder a fost dintotdea-
una, adică de peste 200 de ani, dedicată tehnicii 
agricole și, în special, reparațiilor și întreținerii.
De aceea, nu întâmplător, acordăm o mare 
importanță acestei componente a afacerii. În 
momentul în care creezi o structură de vânzare, 
creșterea vânzărilor trebuie bine susținută pe partea 
de service. Deschidem noi puncte de lucru  pentru a 
fi cât mai aproape de clienți, pentru că nu este posi-
bil ca deplasarea să coste mai mult decât manopera 
efectivă. Noi chiar ne gândim la reducerea cheltu-
ielilor clienților noștri. Iar pe de altă parte, trebuie 
să avem oameni buni de service. Anul acesta vom 
aduce oameni tineri din toată țara să îi formăm la 
Orțișoara, pentru 1-2 ani, pentru ca apoi să îi trimi-
tem înapoi în locurile de unde provin. Îi vom trimite 
la școlarizări și în Germania.  

Interviu
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SELECȚIA ȘI ADAPTAREA: DELIA CIOBANU

Retrospective, 
perspective

47

Ne-am făcut un obicei ca la început de an, în nu-
mărul din ianuarie, să găzduim impresiile prie-
tenilor noştrii, ai revistei și ai emisiunii România
Agricolă, realizată de noi pentru postul de tele-
viziune Money Channel. Interviurile din care am
extras aceste opinii au fost chiar difuzate în ca-
drul emisiunii amintite și pot fi urmărite în pe-
rioada următoare pe canalul România Agricolă
de pe YouTube. Ceea ce am reținut pentru dum-
neavoastră sunt părerile unor producători sau
furnizori de utilaje, semințe, substanțe pentru
protecția plantelor și pentru sănătatea animale-
lor, etc despre anul agricol trecut, despre anul în
curs, precum și despre problemele generale de
care fiecare s-a lovit în vremea din urmă.



Producțiile estimate pentru anul care s-a încheiat nu au 
fost atinse din cauza precipitațiilor. Din fericire, fermie-
rii au învățat să își planifice bugetul astfel încât să reali-
zeze investițiile pe care și le-au propus. ”Având în vedere 
că anul 2013 a fost bun și fermierii și-au planificat un 
buget în realizarea de investiții, au reușit realizarea lor 
în proporție de aproximativ 90%. Și din punctul nostru 
de vedere, al distribuitorilor de utilaje agricole, putem 
spune că ne-am ridicat din punct de vedere al volumu-
lui și am avut chiar o ușoară creștere față de anul 2013”, 
ne-a spus Radu Luigi, manager al departamentelor de 
Vânzări și Marketing al companiei Claas.
Din cauza ploilor din campanie (900 litri/mp, față de 
500 litri/mp), lucru rar întâlnit în România, a crescut 
achiziția combinelor cu șenile, peste așteptările vânză-
torilor de utilaje. Avantajul acestora este că, pe lângă 
faptul că în condiții normale reduc foarte mult tasa-
rea solului, în condiții de sol umed se comportă mult 
mai bine față de o combină similară, pe roți, în ceea ce 
privește capacitatea de lucru și de recoltare. 

Noul PNDR aduce 
schimbări și pentru 
distribuitorii de utilaje
Una dintre provocările cu care se vor confrunta distri-
buitorii de utilaje agricole o reprezintă lansarea nou-
lui Program Național de Dezvoltare Rurală prin Agenția 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, despre care se 
crede că va aduce o serie de neclarități. ”Din acest 
punct de vedere nu ne bazăm prea mult pe investiții 
făcute pe fonduri, cu toate că se vorbește că s-a investit 
destul de mult pe fonduri europene. În domeniul nostru, 
pot spune că media este între 10% și 15% din întregul 

”Revista Fermierului” a dorit, la început de an, să afle cum a fost anul și pentru distribuitorii de utilaje agricole, cei fără de care 
agricultura românească nu ar fi ajuns la nivelul la care este în prezent. Unul dintre partenerii de încredere ai fermierilor români 
este firma Class, una dintre cele mai active companii de pe piața noastră, companie care pe lângă utilaje performante aduce și 
oferte de finanțare, service și școlarizarea angajaților care vor manevra utilajele.

Claas pune accent 
pe calitate, service și 
școlarizare

Luigi Radu, director marketing Claas România

Dosar - Retrospective, perspective
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Claas aduce tractoare cu 
motor Mercedes Benz
România este unul dintre pilonii de interes ai concer-
nului Claas, având în vedere că țara noastră ocupă 
locul trei în Europa din punctul de vedere agricol. 
Astfel, anul 2014 a însemnat multe noutăți Class pe 
piața românească, atât pentru cultura mare, cât și în 
zootehnie.
Pe lângă combinele din familia Lexion 760 și 770 Terra 
Truck cu șenile, a fost lansată cu succes și noua gamă 
de tractoare Axion 800, tractoare cu game de putere 
între 200 CP și 300 CP. Special pentru profesioniști, 
echipa Claas a adus gama de tractoare Axion 900, cu 
puteri cuprinse între 300 CP și 400 CP.
O noutate absolută a reprezentat-o gama de tractoare 
Xerion, tractoare de mare capacitate, cu motoare între 
400 CP și 500 CP, multifuncționale, cu 4 roți egale și 

portofoliu realizat într-un an. Anul trecut a fost chiar un an de excepție 
când am realizat 20%. Ne propunem, în condițiile în care, din punct de 
vedere operațional, totul va fi bine, să realizăm cam 10% din portofoliul 
planificat pentru anul viitor. Dar concluzionând în ceea ce privește anul 
2015, noi estimăm ca volumul să fie cam cu 10% mai mic decât 2014”, 
ne-a declarat Radu Luigi.
„Având în vedere că ne aflăm deja la 8 ani de la lansarea programelor pe 
fonduri europene, mulți fermieri și-au asigurat necesarul de utilaje, pro-
centele fiind normale, dar putând fi îmbunătățite” crede managerul de 
Vânzări și Marketing Claas. 
La nivel european, achizițiile de utilaje agricole desfășurate prin fonduri 
europene reprezintă un procent de până la 25% din totalul de achiziții.
Începând cu acest an, toți furnizorii trebuie să pună la dispoziția AFIR lis-
tele sale de prețuri. ”Singura observație pe care o putem face este ca fie-
care furnizor să pună la dispoziția AFIR-ului listele sale de prețuri, pentru 
a putea fi urmărită corectitudinea lansării de oferte. Considerăm mai puțin 
profesionist faptul că la ora actuală această listă de prețuri este accesi-
bilă tuturor. Este o modalitate care va mai trebui urmărită, dar noi ne ali-
niem și respectăm condițiile și modul de derulare a acestor fonduri și ne 
vom adapta pe măsură”, a completat Radu Luigi.
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4 roți motrice, dar care nu sunt tractoare articulate. Mai mult, pe acest 
segment, începând cu 2014, întreaga gamă de tractoare Xerion este 
echipată exclusiv cu motoare Mercedes Benz.
”Legat de zootehnie, în acest an, am fost foarte bine reprezentanți în 
România cu combinele de recoltat furaje autopropulsate din familia 
Jaguar. Un un start mai intens l-au avut încărcătoarele cu braț telesco-
pic din familia Scorpion modelele 7030, 7035, care se pretează foarte 
bine pentru orice fermă zootehnică, dar se poate lucra la fel de bine și în 
siloz pentru transportul sau încărcatul cerealelor. Aceste utilaje câștigă 
tot mai mult teren prin multitudinea exploatării lor în fermă”, a mai spus 
managerul departamentelor de Vânzări și Marketing Claas.

Accent pe service și pe 
școlarizare
Unele dintre segmentele de interes pentru fermierii români le reprezintă 
service-ul și personalul calificat. ”Un produs este atât de bun, pe cât 
este de bun service-ul care stă în spatele lui. Claas pune mare accent 
pe calitate, dar nu este suficient să producem un utilaj de calitate ridi-
cată dacă școlarizarea celui care îl va exploata și service-ul asigurat de 
distribuitor nu sunt la același nivel. Noi am pus și vom pune un accent 
deosebit atât pe școlarizarea personalului, care va exploata utilajul, cât 
și pe perfecționarea și întărirea echipei de service pe care o avem în 
România”, ne-a mai spus Radu Luigi.
Mai mult, echipa Claas a dezvoltat o strategie pentru a veni în ajuto-
rul fermierilor care au nevoie de noi utilaje, cu o campanie de presezon, 
cu o finanțare pe 5 ani și o dobândă fixă de 3,5%, pentru toată gama de 
utilaje pe care firma Claas le are în România.
”Pot asigura pe toți cei care sunt interesați că avem capacitatea de a 
oferi chiar finanțări individuale în funcție de capacitatea fiecărui fermier, 
de dorințele lui și de necesarul unei finanțări care să îi asigure un flux 
de numerar optim fără a-i afecta cash-flow-ul”, a completat managerul 
Claas.
Astfel, ne asigură reprezentanții Claas România, toate persoanele inte-
resate de finanțare, și nu numai, sunt așteptate de către specialiștii 
aceste companii cu același profesionalism și interes.

Dosar - Retrospective, perspective
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Printre companiile pentru care anul agricol care s-a 
încheiat a fost unul foarte bun se află și New Holland 
România. În ciuda prețurilor carenusunt tocmai la nive-
lul dorit de agricultori, a ploii și a calității recoltelor, 
vânzările au fost, pentru compania cu sediul central la 
București, foarte bune, cifra de afaceri crescând față 
de 2013.
„Cultura în primăvara lui 2014 era superbă din toate 
punctele de vedere și fermierii serioși n-au prege-
tat să vină cu tot ce trebuie: îngrășăminte, produse de 
protecția plantelor și așa mai departe Din păcate, au 
fost foarte multe ploi și întreruperi foarte mari la recol-
tat. Și pentru noi, ca „traderi”, a fost dificil din cauza 
așteptării unei recolte de o calitate bună, deoarece 
am făcut contracte pentru așa ceva și nu s-au mate-
rializat în totalitate. A fost dificil din acest punct de 
vedere. În rest, sunt foarte mulțumită. Am avut cel mai 

NHR Agropartners a încheiat cel mai bun an avut vre-
odată, conform directorului general Monika Puiu. 
Motivul pare o adevărată rețetă a succesului: lucru în 
echipă, produse de calitate, servicii compatibile cu 
nevoile agricultorilor români, implicare la toate nivelele.

MONIKA PUIU: 
„AM AVUT CEL MAI BUN AN VREODATĂ!“

NHR, 
soluții 
complete 
pentru 
fermierii 
români

bun an de până acum!“, ne-a spus Monika Puiu, directorul general al 
NHR Agropartners care crede că deși mulți dintre fermieri au avut o 
producție într-o cantitate mulțumitoare, calitatea a lăsat de dorit.

Munca în echipă dă mereu 
roade
Succesul se datorează echipei formate, dar și produselor puse la 
dispoziția agricultorilor din România. „Pentru mine contează că avem 
14 ani de muncă în echipă și avem oameni care sunt de tot atâția ani 
cu noi. Avem o echipă care ține la afacerea aceasta. Asta m-a marcat 
cel mai mult și este o mare plăcere. Este o reușită pe care și-ar dori-
o oricine ar conduce o echipă”, a completat directorul general NHR 
Agropartners.
Mai mult, dialogul permanent avut cu clienții a dus la îmbunătățirea 

Dosar - Retrospective, perspective
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serviciilor oferite. „În 2013 am fost la Hanovra cu 130 de persoane și am 
văzut cum interacționează cu clienții. Asta este o mare plăcere. Dacă 
pot să vorbesc despre un client ideal, acela nu este unul care cumpără 
tot timpul,ci contează și feed-back-ul dat ca să știm unde mai trebuie să 
lucrăm. Din 130 de oameni pe care îi avem la service, nu pot fi toți la fel 
de buni“, a mai spus Monika Puiu, pentru care este foarte important să 
știe ce i-a plăcut clientului pentru a putea să îndrepte lucrurile.

Noi filiale NHR Agropartners
Anul care s-a încheiat a însemnat și deschiderea de noi filiale NHR 
Agropartners, noi puncte de service și de vânzare a echipamentelor 
agricole. În premieră, deoarece compania a închiriat doar până în acel 
moment sediile, La Roșiori și la Călărași au fost construite două sedii 
noi.
Sediul de la Călărași, mai exact de la Drumul Subțire, este ridicat pe 

terenul fostului IAS. S-a încercat consolidarea vechiu-
lui sediu IAS, dar, fiindcă întregul cost era prea ridi-
cat, s-a decis ridicarea unei construcții noi. „Prima 
dată am fost la Drumul Subțire în anii '90 de unde am 
cumpărat o cantitate foarte mare de floarea-soarelui 
și a fost un export extraordinar pentru timpul acela. A 
fost înainte de orice mare trader din SUA... Când am 
auzit că este de vânzare, am spus că acolo vreau să 
fiu. Aproape toți fermierii din România știu acea zonă. 
Are un istoric foarte bine pus la punct”, ne-a povestit 
Monika Puiu.
Astfel, pe lângă echipa mobilă care a existat întot-
deauna la Călărași, fermierii din zonă au acum unul 
dintre cele mai mari centre de piese de schimb 
din țară, cum este Constanța și București, zone cu 
o gamă largă de utilaje ce au nevoie de astfel de 
depozite.

Monika Puiu, 
director general 
NHR Agropartners
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New Holland în cifre

SC NHR Agropartners SRL (NHR) este, începând cu 2001, importa-
torul autorizat pentru echipamente New Holland din România. 
Portofoliu New Holland, deținut de VA Intertrading, cea mai mare 
companie de comerț din Austria, cuprinde mai multe de 80 de linii 
de produse și peste 300 de modele de tractoare și echipamente de 
recoltat. În 2006 NH a lansat strategia Clea, fiind primul în folosirea 
combustibililor neconvenționali, a sistemelor de reducere a emisiilor 
de gaze și în aplicarea tehnologiei pentru agricultura sustenabilă.
NHR colaborează cu furnizori de top precum Hardi și Bogballe din 
Danemarca, Poettinger, Einboeck, Hydrac din Austria, Quivogne pen-
tru echipamente de prelucrare a solului, Olimac și Fantini pentru 
echipamente de recoltat, oferind o gamă completă de echipamente.
Un depozit de piese de schimb cu o valoare a stocurilor de aproape 
4 milioane de euro este disponibil prin cele 11 filiale din România. Nu 
mai puțin de 100 de ingineri de service sunt disponibili 24/7, echipați 
cu tehnologie de ultimă oră pentru reparații și diagnoze.

Noul PNDR aduce o simplificare a procedurilor: depunere online a 
dosarelor, prețuri minimale și maximale afișate online. Noua bază de 
date afișată online pare a fi pe placul tuturor, și al fermerilor, dar și al 
celor care comercializează mașini și utilaje agricole. „Nu este încă cea 
mai bună versiune, probabil, dar se va ajusta din mers și ne va ajuta 
foarte mult. Fermierul poate selecta o mașină, o anumită marcă și acolo 
găsește un preț de referință. Poate negocia, iar dacă vrea ceva adău-
gat, plătește mai mult, dar din buzunarul lui. Se vede, astfel, ce se prac-
tică pe piață”, ne-a spus directorul NHR Agropartners, pentru care este 
un semn bun și faptul că suntem printre primele țări care au depus pro-
gramele la Comisia Europeană: „Îmi place că există o ambiție, să fim noi, 
românii, primii. Am avut acum șase-șapte ani pe cineva din Minister care 
spunea că, dacă nu putem anul acesta, vom depune la anul, că tot atâția 
bani obținem. Dar ce e asta? Astăzi avem oameni care au ambiția să fie 
primii.“

Asocierea crește veniturile 
fermierilor
Deși ne aflăm în 2015 și formele de asociere funcționează în întreaga 
Europă, în țara noastră încă sunt probleme la acest capitol. De pierdut 
au și fermierii, și comercianții de inputuri, mașini și utilaje pentru agricul-
tură. Mai mult, noul PNDR 2014-2020 vine tocmai în sprijinul asocierii 
cu finanțări nerambursabile de până la 90%.
 „Asocierea aduce o dezvoltare logică, bună... Cunosc asociații care 
merg bine aici. Dar sunt puține și sunt cu fermieri mari... ideea e să se 
facă asta și pentru ferme mult mai mici“, ne-a mai spus Monika Puiu, 
obișnuită cu realitățile din țara sa natală, Austria. Acolo, fermierii au 
învățat că produsele procesate aduc mai multe venituri. Astfel, înainte 
de Crăciun sau Paște, se organizează târguri și piețe chiar la ferme. O 
fermă care produce caș, de exemplu, invită toți producătorii din împre-
jurimi – de țuică, de gemuri și altele – să-și vândă produsele împre-
ună. Toți locuitorii din Viena cunosc acest lucru și merg să își facă acolo 
cumpărăturile. „Împrejurul Bucureștiului, fiecare al doilea sat ar trebui 
să aibă așa ceva și bucureștenii să meargă să cumpere acolo”, crede 
directorul NHR Agropartners.

Revizie gratuită 
iarna, pentru mai puține 
probleme vara
În acest fel, compania dorește să fie cât mai aproape 
de toți fermierii din zonă, pentru intervenții cât mai 
rapide și eficiente. Dar agricultorii trebuie să știe că, de 
exemplu, dacă o combină are probleme în timpul recol-
tării, oricât de aproape ar fi un service, e oricum prea 
târziu. Mai mult, service-ul depinde mult și de livrarea 
pieselor.
NHR Agropartners oferă însă pe timpul iernii revizia 
gratuită a utilajelor clienților săi tocmai pentru a se ști 
din timp ce investiții vor trebui făcute, pentru a avea 
cât mai puține probleme.
„Noi facem acum, în iarnă, un program foarte mare 
de inspecție gratuită pentru toate utilajele, pentru a 
spune ce investiții mai trebuie făcute. Combinele tre-
buie puse la punct înainte de recoltat. Investiția făcută 
din timp reduce intervenția rapidă în timpul recol-
tei, când nimeni nu dorește ca utilajul să stea nici 5 
minute. Dacă se întâmplă ceva cu combina așa cum 
a fost anul acesta în timpul recoltei de grâu, unde 
este important fiecare minut, atunci oricum suntem 
întârziați“, ne-a povestit Monika Puiu.
Chiar dacă nimeni nu-și dorește o astfel de situație, 
în cazul în care se întâmplă ca un utilaj să se strice în 
timpul lucrărilor, prioritate la service vor avea clienții 
companiei.

Achizițiile prin PNDR, 
detronate de leasing și 
dobânzile mici
În data de 20 mai s-a deschis prima sesiune de cereri 
de proiecte pentru modernizarea exploatațiilor agricole 
prin Masura 121 a Programului Național de Dezvoltare 
Rurală (PNDR) 2014 – 2020. Fondurile disponibile 
pentru această sesiune a Măsurii 121 sunt de 150 mili-
oane de euro. Din această sumă, 35 milioane de euro 
vor fi destinate fermelor de familie (din totalul sumei, 
un procent de 50% este alocat fermelor vegetale și 
50% fermelor zootehnice). Alte 15 milioane euro sunt 
alocate integral pentru indeplinirea standardelor în 
sectorul zootehnic.
Achiziționările de utilaje prin PNDR nu depășesc însă 
20% din volumul total. Un motiv îl reprezintă leasingu-
rile avantajoase și dobânzile mici la bănci. „Așteptăm 
cifre mai mari față de anul trecut. Nu mai sunt foarte 
mari, poate de 20%, dar nu mai este la fel ca în cazul 
SAPARD, când peste 70% din vânzări se desfășurau 
prin el. Lumea investește oricum, dar procentul s-a 
inversat”, ne-a spus Monika Puiu. 

Dosar - Retrospective, perspective
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Școlarizarea elevilor, 
importantă pentru fermele 
de mâine
Un alt aspect care are nevoie de mai multă atenție 
este școlarizarea celor care lucrează în acest domeniu. 
Agricultorii, datorită facilităților de achiziționare avute, 
reinvestesc chiar și odată la 5 ani în echipamente noi 
și s-a remarcat o dezvoltare considerabilă a utilajelor 
prietenoase cu mediul.
În prezent, pe lângă motoarele performante, întreaga 
tehnică este extraordinar de avansată. Astfel, și cei 
care lucrează pe aceste mașini nu doar că trebuie să 
știe să le manevreze, ci chiar să le cunoască în detaliu 
pentru o eficiență crescută.
„Din Anul școlar 2015, vor exista clase de mecanică 
agricolă în sistemul național de educație. Am fost chiar 
întrebați câți elevi putem prelua pentru practică. Avem 
deja prima grupă”, ne-a spus Monika Puiu.
Mai mult, și fermierii sunt întrebați dacă elevii pot face 
practică în fermele lor, iar în unele zone se întâmplă 
deja acest lucru. 
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Romvac Company SA este una dintre companiile românești care a reușit să reziste pe o piață concurențială și chiar să aibă 
profit într-o perioadă de criză. Au încheiat anul 2014 cu o cifră de afaceri mai mare cu 15% și speră că anul 2015 va fi cel 
puțin la fel de bun. Mai mult, au făcut un pas în față și au început producerea de vaccinuri și medicamente pentru oameni.

Romvac, compania care nu 
cunoaște cuvântul „criză“ 

Dosar - Retrospective, perspective

Una dintre companiile care au încheiat pe plus anul 
2014 este Romvac Company SA, una dintre cele 
mai cunoscute și apreciate companii autohtone, 
producătoare de vaccinuri și medicamente pen-
tru animale. Cifra de afaceri a fost în creștere cu 
aproape 15% față de anul precedent, iar piețele de 
desfacere sunt tot mai multe și în zone îndepărtate. 
În nu mai puțin de 15 țări, cum ar fi Qatar, Kuweit, 
Iran, se regăsesc produsele fabricate în țara noas-
tră. Mai mult, în 2015 se dorește pătrunderea și pe 
piața chineză.

Constantin Chiurciu 
director general 
Romvac Company
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„imunoglobulină multiplă” – așa îi spunem noi – care, 
practic, acționează asupra tuturor acestor bacterii”, 
ne-a spus directorul general Romvac.
Ouăle rezultate au început să fie utilizate în hrana per-
soanelor de vârsta a treia, care sunt lipsite de imuni-
tate, pentru că timusul, responsabil cu imunitatea orga-
nismului uman, este complet atrofiat după 65 de ani. 
”Acest ou hiperimun – oul de aur – vine să compen-
seze această imunitate și studiile făcute până acum în 
America demonstrează că este o soluție foarte bună 
pentru stimularea imunității persoanelor în vârstă. 
Imunoglobulina y, produsă cu țintă precisă, s-a demon-
strat că are un efect bactericid puternic. Deci poate 
fi folosită în viitor pentru tratarea pacienților umani și 
pentru animale”, a completat Constantin Chiurciu.

Prevenția trebuie să 
înlocuiască tratamentul
În România, partea însemnată a efectivelor se regăsește în fermele mici, 
care nu aveau un program strict de vaccinare, de deparazitare. În pre-
zent, tot mai mulți sunt cei care au înțeles că este mai ieftin să pre-
vii, decât să tratezi și că vaccinarea este o metodă foarte bună pentru 
a proteja animalele. Rezultatele sunt mai bune și din punct de vedere 
economic.
”Oamenii au început să aibă încredere în aceste acțiuni sanitar-vete-
rinare, astfel încât au început să ceară tot mai mult produsele antipa-
razitare și vaccinurile Romvac, pentru că au văzut că astfel au animale 
sănătoase. Mizăm pe faptul că și în 2015, fermierii vor avea aceeași 
încredere în produse și că efectivele vor crește”, ne-a spus Constantin 
Chiurciu, directorul general al Romvac Company SA.

Produse de top și pentru 
oameni
Pe lângă numărul tot mai mare al piețelor de desfacere, creșterea de 
care se bucură această companie românească se datorează și produse-
lor noi cu care vine constant.
”Romvac are un program de cercetare bine pus la punct, care vizează 
segmente de top în medicina umană și veterinară. Gama de produse 
imuno-instant pe care am înregistrat-o anul acesta a început să se 
vândă. Sunt produse de ultimă oră pentru uz uman, dar suntem în teste 
și pentru uz veterinar. Deja am început pregătirile pentru anul 2015 și, 
cu acordul ANSVSA-ului, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală 
ne-a dat tulpina pentru Blue tongue și deja am pus-o pe culturile de 
celule. Sperăm ca în primăvară să putem oferi crescătorilor de animale 
vaccinul pentru Blue tongue, astfel încât România să poată să exporte 
din nou animale vii”, ne-a spus Constantin Chiurciu.
Romvac Company SA a început o implicare tot mai activă pe segmentul 
de medicina umană. Urmând conceptul conform căruia există o singură 
medicină, au început deja crearea de produse pentru oameni. ”Dacă un 
produs omoară o bacterie, comună omului și animalului, este normal să 
facem astfel de produse. Romvac va ieși cu vaccinul antirabic neacti-
vat românesc, pentru că pe cel viu, care se vinde acum în multe țări din 
afara Europei, îl producem, dar nu îl comercializăm în România. De ase-
menea, vom ieși cu tuberculina aviară, un alergen de diagnostic pe care 
până acum nu îl produceam”, a completat directorul Romvac. 

„Oul de aur“ de la Romvac 
În momentul de față, există o mare provocare deoarece tot mai multe 
bacterii sunt rezistente la antibiotice, iar Comunitatea Europeană a tras 
un semnal de alarmă pentru găsirea de noi metode de combatere a 
lor. Romvac a recoltat bacterii de la pacienți umani, tratați cu antibio-
tice. Aceste bacterii rezistente la antibiotice au fost cultivate și li s-au 
adăugat diverși adjuvanți. Vaccinul produs apoi a fost administrat găi-
nilor ouătoare. ”După 3 administrări am găsit răspunsul căutat. Se 
numește „Imunoglobulina y” și are, din start, un efect bactericid foarte 
bun. Până acum, avem peste 12 bacterii care au fost testate și avem, 
pentru fiecare în parte, un ou cu Imunoglobulina y. Mai mult, avem și o 
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Ce înseamnă Romvac Company SA
ROMVAC COMPANY SA, producător a peste 260 de vaccinuri și 
medicamente pentru toate speciile de animale, deținătorul unei 
ferme pentru creșterea păsărilor SPF unice în SE Europei și al 36 de 
depozite în toată țara, este cel mai mare producător și distribuitor de 
profil din România, deținând aproape 20% din piața locală a medica-
mentelor pentru animale, estimată la circa 55-60 milioane de euro.  
Cu o experiență de 40 de ani în domeniu, Romvac este structurată 
ca societate comercială pe acțiuni, integral privatizată, cu un capital 
social de peste 4.600.000 de lei și o cifră de afaceri anuală de circa 
10.000.000 €.

Dosar - Retrospective, perspective

Piața de desfacere, 
punct cheie în dezvoltare
Astfel, prin acești pași pe care îi face compania 
românească, se umple un gol de piață deoarece pro-
ducătorii de antibiotice și chimioterapice nu au soluții 
în acest moment. Mai mult, marile companii nu mai 
investesc în cercetare pentru că nu este rentabil. De 
altfel, aplicarea unui astfel de tratament, ar fi mult mai 
simplă și, de ce nu, mai eficient pentru pacienți.”Una 
este să „administrezi” unui pacient 5 ouă sau 5 iaur-
turi, în loc să îi administrezi 2 săptămâni antibiotice 
fără rost, pentru că, după o perioadă, pacientul este 
ca și înainte cu infecția bacteriană, cu aceeași pro-
blemă”, ne-a spus Constantin Chiurciu.
De altfel, compania românească producătoare de 
vaccinuri și medicamente a știut mereu să își urmă-
rească piața, având în vedere cât de important este 
să știi cui te adresezi. Au creat vaccinuri în doze mici, 
dozaje care nu se regăsesc în producția altor compa-
nii foarte mari. Aceste dozaje sunt căutate de toate 
țările din jurul României, în țări precum Albania, unde 
agricultura este la fel ca aici. Practic, produc de la 20 
de doze, până la 5.000 de doze rezolvându-se astfel 
și cererile populației, dar și cele avicole.
În 2015, Romvac Company SA se pregătește de o 
mărire a producției odată cu noua gama de vacci-
nuri imunoinstant și hiperimun. Mai mult s-au înce-
put deja demersurile pentru înființarea unui cen-
tru de cercetare și producție special pentru uz uman 
deoarece legislația nu permite ca producătorii de uz 
veterinar să producă și medicamente de uz uman. 
Acesta se va numi Centrul de Cercetare și Producție 
Doctor Ionel Victor Pătrașcu, promotorul ideii de 
imunoinstant.
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După un an agricol foarte bun pentru 
cei care au cultivat porumb sau floarea-
soarelui, dar cu destule probleme pen-
tru cei care s-au confruntat cu ploi și 
rozătoare, urmează un an în care fermi-
erii își pun mari speranțe. Alături de ei 
se regăsesc și companiile producătoare 
și furnizoare de inputuri pentru agri-
cultură. Printre ele se află și Pioneer, 
o companie prezentă de mai bine de 
50 de ani în țara noastră, care aduce o 
serie de noutăți pentru o producție ridi-
cată și cu riscuri scăzute.

Culturile de porumb și floarea-soarelui 
au fost privilegiate în anul agricol 2013-
2014, însă au existat zone care au sufe-
rit din cauza ploilor, umiditatea cres-
cută în sol împiedicând recoltarea până 
toamna târziu. Mai mult, județe pre-
cum Constanța, Brăila, Călărași, Ialomița, 
s-au confruntat în toamnă cu invazia 
rozătoarelor.
”Într-o toamnă lungă și destul de caldă, 
invazia rozătoarelor este foarte mare. O 
problemă au reprezentat-o produsele ce 
nu au fost disponibile pentru a se pre-
veni înmulțirea și combaterea rozătoa-
relor.  Știm cu toții că rozătoarele se 
înmulțesc foarte repede și într-un număr 
foarte mare și chiar am văzut undeva, pe 
un câmp, foarte multă lume care punea 
momeli pentru șoareci. Este foarte greu, 
pentru că produsul folosit se aplică 
manual. Din păcate, cu câțiva ani în urmă, 
aveam o soluție mai ușoară, dar care nu 
mai este acum la îndemâna fermierilor”, 
ne-a declarat Maria Cîrjă, directorul de 
marketing Pioneer.
Nici prețul nu a fost pe măsura 
așteptărilor. Cu toate acestea, anul agri-
col trecut a fost bun pentru majorita-
tea fermierilor români, care se roagă ca 
actualul an agricol să fie mai bun, cu ploi 
suficiente și culturi pe măsură.

Dosar - Retrospective, perspective

Producții tot mai mari cu 
Pioneer România

Maria Cîrjă, 
director marketing 
Pioneer Hi-Bred Ro&Mol
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toate zonele de câmpie și de deal din sudul, vestul și 
estul țării.
Densitatea, în cazul culturilor neirigate, este de 60.000-
65.000 plante recoltabile la hectar, iar la cele irigate, de 
70.000-78.000 plante recoltabile la hectar.
Un alt hibrid din noua generație este P9486 – FAO 
350, semitimpuriu, care a obținut în testele multianuale 
cele mai ridicate producții. A fost creat pentru condiții 
specifice arealului continental și are o bună capacitate 
de adaptare la stresul hidric și termic, mai ales în peri-
oada de înflorit și cea de umplere a bobului. Prezintă 
foarte bune caractere agronomice și este o plantă 
ponderată, cu inserție medie a știuletelui, cu bob 
dentat. Are o toleranță bună la secetă și pierde apa 
foarte repede la maturitate, rezistență bună la frân-
gere, cădere și la principalele boli ale porumbului. Este 
recomandat pentru toate zonele de cultură în special 
zonele aride și cele semiaride. 
Densitatea la neirigare este de 66.000-75.000 plante 
recoltabile la hectar, iar la irigare, de 75.000-85.000 
plante recoltabile la hectar. ”Orice produs nou pe care 
îl aducem și care înlocuiește un produs mai vechi 
vizează creșterea producției pe hectar. Tot ceea ce 
înseamnă hibrid nou are 500, 600, 700, 1000 de kilo-
grame în plus față de hibridul nostru. Dacă ne rapor-
tăm la concurență, diferența este mult mai mare”, ne-a 
mai spus Maria Cîrjă.

Hibrizi noi pentru culturi 
profitabile
În ajutorul lor vin și furnizorii de inputuri care, prin noutățile aduse, 
speră să crească productivitatea și, de ce nu, să ușureze munca fer-
mierilor români. Pioneer a lansat la porumb câțiva hibrizi noi, din grupa 
AquaMax, anume P9903, P0023, P9486.
Hibridul P9903 – FAO 360 este semitimpuriu, cu o deosebită adapta-
bilitate, creat special pentru condiții de climă excesiv-continentală și a 
avut rezultate excelente de producție, multi-anuale, în diferite zone din 
România. 
Principalele avantaje sunt toleranța bună la principalele boli ale porum-
bului, la secetă și arșiță. Zonele de cultură recomandate pentru acest 
hibrid sunt cele semiaride și semiumede din vestul și sud-estul țării. 
Densitatea variază între 65.000-75.000 plante recoltabile pehectar, dacă 
nu e irigat, și 75.000-85.000 plante recoltabile pe hectar, daca este 
irigat.
P0023 - FAO 410 este un hibrid semitardiv, de nouă generație cu o pro-
ductivitate superioară și caractere agronomice excepționale și va înlo-
cui pe PR36V74/PR36V52. Este o plantă cu talie medie, cu o inserție 
medie a știuletelui, care este compact, cu bob dentat. Tolerează foarte 
bine seceta (prezintă caracterul ”Stay green”) și temperaturile ridi-
cate din perioada de înflorit și cea de umplere a bobului. Pierde foarte 
repede apa la maturitate, ca și hibrizii din FAO 350, are o rezistență 
foarte bună la principalele boli ale porumbului. Este recomandat pentru 

61





Protecție ridicată 
pentru floarea-
soarelui
Nici floarea-soarelui nu a fost uitată, aici, 
conform reprezentanților Pioneer, fiind 
lansată gama de hibrizi protectori care 
cuprind produse cu rezistența la mană și 
la lupoaie, factorii ce intervin în producția 
la floarea-soarelui.
”Și la floarea-soarelui, criteriul prin-
cipal este producția pe hectar, dar la 
această cultură, hibrizii sunt îmbunătățiți 
genetic cu rezistența la mană, la toate 
rasele de mană, unele chiar neexistente 
în România și la rasele noi de lupoaie 
care au apărut în sud-estul României. 
Fermierul, când cumpără un hibrid 
de floarea soarelui, este interesat de 
producție, rezistență la lupoaie, la mană 
și, mai nou, rezistență la secetă. Atât la 
floarea-soarelui, cât și la porumb, hibrizii 
au toleranță la secetă îmbunătățită față 
de ce am avut”, a completat directorul de 
marketing al Pioneer România.

Hibrizii Pioneer 
într-o aplicație 
pentru 
smartphone
Pentru o mai bună adaptare la condițiile 
țării noastre a hibrizilor comercializați, 
Pioneer a dezvoltat o serie de programe 
și servicii. Unul dintre acestea este 
EnClass, care funcționează deja și va fi 
finalizat printr-o aplicație pentru telefoa-
nele mobile, care se va numi Agroasist. 
Fermierii din orice zonă a țării vor avea 
acces la această aplicație și cu ajutorul 
ei vor putea alege produsul în funcție de 
condițiile meteo ale zonei respective.
”Va fi în acest sezon la îndemâna ori-
cui să își aleagă hibridul, să își vadă 
condițiile din zonă și, în același timp, să 
vadă rezultatele pe care le-a dat hibri-
dul respectiv în ultimii ani. Va avea posi-
bilitatea să vadă producțiile obținute de 
către fermierii din zona respectivă”, ne-a 
povestit Maria Cîrjă, convinsă că acesta 
este unul din pașii în viitor, având în 
vedere că tot mai mulți tineri aleg să fie 
fermieri.
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Alcedo, o companie 
responsabilă

Dosar - Retrospective, perspective

Alcedo este una dintre companiile 
care sunt partenere de încredere ale 
fermierilor români și pentru care cali-
tatea produselor agricole este deo-
sebit de importantă. Indiferent de 
cultură, fie că este porumb, floarea-
soarelui, grâu, sfeclă de zahăr sau 
chiar fructe și legume, aceasta tre-
buie să fie sănătoasă și fără rezidu-
uri. Dar pentru a realiza acest lucru, 
este nevoie și de educație, pentru 
a ști exact când trebuie să utilizezi 
produsele pentru protecția plante-
lor și timpul de pauză. Astfel, făcând 
o analiză și trecându-le într-un regis-
tru, vor crește gradul de atenție și 
înțelegerea scopului utilizării lor.
„Va trebui să ținem evidența aces-
tor produse și va trebui să le pre-
zentăm organelor de control. Asta 
nu înseamnă pentru noi o limitare, 
ci o responsabilizare. Și vei fi și mult 
mai atent la ceea ce se întâmplă 
în fermă, când cumperi produse și 
când le utilizezi”, ne-a spus Vicențiu 
Cremeneanu, directorul general al 
companiei Alcedo.

Alcedo a reușit și în 2014, după 
multe investiții, să vină cu noutăți 
pe piața produselor fitosanitare, 
cu produse de protecție a plante-
lor care au consacrat grupul ca fiind 
unul dintre cei mai importanți jucă-
tori pe acest segment, din România. 
Produse fără reziduuri, culturi adap-
tate zonei, echilibru și responsabili-
tate sunt câteva dintre cuvintele cu 
care își dorește această companie 
să se identifice pentru a fi unul din-
tre partenerii de încredere al agricul-
torilor români.

Vicențiu Cremeneanu, 
director general Alcedo
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Și distribuitorii fac 
investiții, nu doar 
fermierii
Pentru a veni cât mai eficient în sprijinul fermierilor, 
astfel încât aceștia să obțină rezultate cât mai bune și 
o renatabilitate crescută, Alcedo a făcut investiții mari 
pe partea de depozitare, începând din 2013, și a intrat 
și pe segmentul de furnizare de echipamente agricole. 
De altfel, sunt printre puținii care au făcut investiții într-
o fabrica într-o vreme când toată lumea le distrugea.
„Lucrurile le-am făcut pas cu pas și vrem să dăm 
valoare muncii pe care o facem. Toate aceste investiții 
sunt pe termen lung. Alcedo a investit într-o fabrică, 
în condițiile anilor 90, când toată industria noastră chi-
mică era pe punctul de a fi distrusă. Prima investiție nu 
a făcut decât să ne aducă satisfacție. Suntem acum 
parteneri cu cele mai mari companii din lume în ceea 
ce privește formularea produselor pentru protecția 
plantelor și a fertilizanților foliari”, ne-a spus directo-
rul Alcedo care ne-a asigurat că investițiile vor crește 
în continuare deoarece toate produsele realizate în 
această fabrică sunt cartea lor de vizită.
Fabrica Alcedo de la Herăști, din județul Giurgiu, este 
prima fabrică din România și din Europa de Est, din 
punctul de vedere al formulării. Nu se lucrează cu 
molecule proprii, cercetătorii de aici fiind pregătiți pen-
tru formulare, care urmărește specificitatea agriculturii 
acestei țări. Calitatea produselor care ies de pe porțile 
aceste fabrici ne este demonstrată și de faptul că 
sunt folosite și de fermieri din Rusia, Ucraina, Ungaria, 
Serbia, Croația, Franța.

Companiile și fermierii, 
responsabili de calitatea 
produselor
Nu este nicio noutate legătura strânsă dintre produsele agricole și cele 
fitosanitare, iar cei care își doresc culturi profitabile nu pot face econo-
mie utilizând mai puține îngrășăminte, mai puține produse de uz fitosa-
nitar sau o sămânță de calitate slabă. „Există un echilibru în utilizarea 
îngrășămintelor chimice, raportul în care le utilizezi în diferitele macroe-
lemente și microelemente, calitatea seminței și produsele de uz fitosa-
nitar... Aceste lucruri se vor reglementa. Firmele care sunt responsabile 
au obligația de a pune la dispoziția utilizatorilor toate informațiile nece-
sare și de a nu vinde ținând cont numai de aspectul comercial. Până 
la urmă, este o activitate de comerț în care fermierul și cel care pune 
la dispoziție tot pachetul de servicii sunt responsabili până la sfârșit”, 
crede directorul general Alcedo.

Echilibrul - măsura producțiilor 
de calitate
Există o legătură între producție, calitate și nivelul investițiilor din zona în 
care se desfășoară activitatea. Investițiile din agricultură, la toate nive-
lele, au fost consistente în 2014 și s-au reflectat în calitatea culturi-
lor agricole. De altfel, media producțiilor agricole din România a crescut 
simțitor de la an la an. 
Rentabilitatea este un alt factor de care trebuie să țină cont orice fer-
mier sau investitor în domeniul agricol. ”Se consideră că dacă investești 
mai mult, cu atâta mai mult vei obține. Nu! Există până la urmă un echili-
bru în toate”, a mai spus directorul companiei, convins că orice investiție 
trebuie făcută în funcție de zona agricolă.

67



Depozitare eficientă, 
prețuri corecte pentru 
produse
Investițiile gândite de către grupul Alcedo nu s-au oprit 
aici și au vizat apoi și partea de depozitare și de prelu-
crare, extrem de importante în condițiile unui an pre-
cum cel care s-a încheiat. 
Prin cele 12 depozite deținute, din care 8 sunt propri-
etatea Alcedo, s-a încercat o apropiere de fermieri, 
pentru a le putea pune la dispoziţie soluțiile optime în 
cel mai scurt timp, astfel ca producția agricolă să aibă 
o umiditate corespunzătoare comercializării pentru a 
obține un preț corect.
„Mai departe, investițiile vor merge în acest dome-
niu de preluare, depozitare și pregătire, condiționare 
a mărfii pentru vânzare, deoarece ne dorim să extin-
dem colaborarea cu fermierii și să comercializăm 
producția împreună. Nu vrem decât să ne implicăm 
atât cât putem. Nu putem cumpăra la prețuri mai mari 
decât piața, pentru că vindem la același preț – suntem 
în aceeași piață. Nu putem face niște lucruri artificiale 
pentru că ne pot aduce pierderi foarte mari… Atât cât 
putem, vom continua investițiile și în fermele cu care 
colaborăm, în aducerea de utilaje care să fie adaptate 
specificului fermei și zonei”, ne-a mai spus Vicențiu 
Cremeneanu care crede că foarte importantă este o 
abordare corectă față de fermieri.

Asocierea, o soluție de 
viitor
De altfel, tocmai comercializarea producției agri-
cole este una dintre problemele agricultorilor române. 
Aceștia se confruntă cu o concurență neloială din par-
tea celor care nu sunt înregistrați, nu plătesc impozite 
și taxe și au prețuri mult mai mici. Una dintre soluții ar 
fi asocierea, mai ales că  noul PNDR 2014-2020 vine 
în ajutorul fermierilor, prin grupurile de producători, cu 
o finanțare mult mai mare, de până la 90%.
„Există grupuri de producători care au ca scop bunăs-
tarea tuturor și care au ca obiectiv comun comer-
cializarea producției obținute - atunci se pot obține 
și prețuri foarte bune. În comun pot face lucruri mai 
bune, dar există această lipsă de încredere a asocierii 
pentru vânzare”, afirmă directorul Alcedo.
Mai mult, se pot face investiții în comun în maga-
zii, silozuri, în ridicarea valorii adăugate a produselor 
obținute, investiții pe termen lung, având în vedere nu 
doar rezultatul financiar măsurat la sfârșitul anului, ci și 
ce se lasă mai departe generației următoare. 

Problemele se pot rezolva 
împreună
Una dintre îngrijorările anului 2014 a fost restricția neonicotinoidelor pen-
tru tratamentul semințelor. S-au obținut două derogări, cu ajutorul cu 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, deoarece producătorii din 
România au fost uniți și au avut o voce comună.  
O altă problemă este prezența masivă a rozătoarelor. În multe zone din 
țară, lucrurile sunt scăpate de sub control din urmă cu doi ani. Dar din 
cauză că au apărut mai mult zonal, nu au atras atenția fermierilor. Acum 
însă această problemă s-a generalizat.
„Numai dacă avem o voce comună putem schimba lucrurile. Problema 
combaterii rozătoarelor trebuie mult mai atent monitorizată, trebuie să 
aplicăm produse omologate pentru combaterea rozătoarelor, să facem 
tratamente în continuare și, împreună cu MADR, să obținem derogare 
pentru anumite produse”, crede Vicențiu Cremeneanu. 
MADR a dat o derogare pentru produse cu un impact mai mare asupra 
mediului și a animalelor. Fermierii le-au folosit cu atenție și nu s-au sem-
nalat cazuri de mortalitate în cadrul animalelor, domestice sau sălbatice, 
din perdelele forestiere. „În primăvară sunt convins ca MADR va fi ală-
turi de noi. Dar e foarte important ca noi să putem prezenta Ministerului 
ce acțiuni am făcut în zonă, că am reușit să ținem sub control atacul de 
rozătoare în zona în care am intervenit cu aceste produse sub derogare, 
care au o perioadă limitată de utilizare, că nu au fost probleme și să fim 
conștienți că ceilalți care sunt în legătură cu noi – apicultori și vânători – 
ne vor urmări cu atenție. Trebuie să înțeleagă și ei că urmărim să ne apă-
răm culturile, deoarece vorbim deja de invazie, și nu să distrugem fauna 

Dosar - Retrospective, perspective

Gabriela Rizescu, 
director marketing Alcedo
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din zonă”, a completat directorul general Alcedo, convins că orice trata-
ment al seminței sau combatere a rozătoarelor crește nivelul investiției 
și niciun fermier nu vrea să facă investiții doar de dragul de a le face. De 
altfel, anul trecut au existat fermieri care au pierdut din această cauză de 
la 10% din cultură până la culturi întregi, de peste 100 de hectare.

O abordare specifică pentru 
fiecare zonă în parte
Sfârșitul de an 2014 nu a fost prea fericit pentru agricultorii din anumite 
zone, colaboratori Alcedo, unde nu s-a putut recolta din cauza umidității 
din sol și bălților. Pierderile au fost semnificative și se vor reflecta în 
anul în care tocmai am intrat. 
„Pentru ei, lucrurile pe anul 2015 vor fi foarte grele. De aceea o să le 
recomand să fie foarte atenți la culturile pe care le vor putea însămânța 
în primăvară, având în vedere că până la ora aceasta nu au reușit să-și 
pregătească terenurile pentru culturile de primăvară. Pe lângă faptul 
că au înregistrat pierderi semnificative pe anul 2014, să nu pornească 
greșit în anul 2015 și să aibă probleme în continuare”, a afirmat Vicențiu 
Cremeneanu.
Din fericire, în multe zone, rezultatele au fost semnificative. Dar pen-
tru a păstra această realitate, toți cei care lucrează în acest domeniu 
trebuie să rămână ancorați în realitate pentru a păstra acest nivel de 
performanță. Mai mult, este foarte important ca fermierii să aibă culturi 
în funcție de specificul zonei. Având în vedere că pentru un hectar de 
grâu costurile totale s-au ridicat la 3000 de lei, cu un preț de la 50-60 de 
bani pe kilogram, ar trebui ca recolta să fie de 5 tone la hectar, pentru a 

Grupul Alcedo are în componență patru 

firme:

ALCEDO cel mai mare distribuitor național 

de produse de protecția plan-

telor, semințe și unul dintre pri-

mii trei jucători de pe piața 

îngrășămintelor.

MINERVA firma specializată în multipli-

carea și procesarea semințelor 

certificate

ALCHIMEX cel mai mare formulator local de 

produse de protecția plantelor

GEEA agenție de publicitate și editură

fi rentabilă investiția. Astfel, devine tot mai impor-
tantă abordarea specifică, adaptată zonei.
Pentru 2015, Alcedo dorește să rămână alături de 
partenerii săi și să fie nu doar un „vânzător”, ci un 
prieten de încredere. „Satisfacția nu vine numai din 
producția mare pe care o obții, ci  și prin relațiile pe 
care le ai cu oamenii, cu ajutorul cărora îți desfășori 
activitatea, fie că sunt simpli angajați, parteneri de 
afaceri sau familie... Important este ca agricultura 
să fie văzută ca motor al economiei și pentru urmă-
torii ani. Asta înseamnă ca noi să punem umărul la 
lucrurile acestea, să nu așteptăm numai de sus“, 
ne-a mai spus Vicențiu Cremeneanu, directorul 
general al companiei Alcedo.

Despre Alcedo
Compania Alcedo a fost înființată în 1990 și deține 
cea mai mare rețea de distribuție de inputuri pentru 
agricultură. Cu acoperire națională, dar și un porto-
foliul de clienți creat în timp, Alcedo lucrează pen-
tru o treime din fermierii de pe piața românească.
Dacă la început, Alcedo distribuia doar produse 
de protecția plantelor, cu timpul au fost introduse 
în portofoliu semințele certificate, îngrășămintele, 
utilajele și analizele de sol. Alcedo se distinge ca 
lider pe piața de distribuție de produse de protecția 
plantelor și de semințe certificate. Colaborează cu 
cei mai mari furnizori din lume, având cea mai vari-
ată gamă de produse. Activitatea de distribuție 
este sprijinită de existența a opt depozite pro-
prii, așezate strategic pentru ca marfa să fie livrată 
rapid către fermieri, dar și de “flota” de transport 
consistentă. Totodată, sunt deservite 500 de fitofar-
macii partenere, printre care unele în proprietatea 
Alcedo sau în franciză.
Pentru a veni în sprijinul fermierilor ALCEDO 
se implică în finanțarea propriilor clienți, pentru 
achiziționarea de inputuri. Mai mult, pentru prelua-
rea de produse agricole, compania deține silozuri, 
oferind astfel și servicii post-vânzare.

Vicențiu Cremeneanu, 
director general Alcedo

69



P
rezentă pe piața din România din 2008, 

compania Dealer Italia comercializează 

utilaje pentru curățarea terenului de 

resturi vegetale, pregătirea solului, semănat, 

întreținerea culturilor și utilaje pentru încărcat. 

Dintre acestea amintim o gamă variată de pluguri, 

scarificatoare, combinatoare, grape cu discuri, 

freze, grape rotative, semănători, mașini de 

erbicidat, încărcătoare frontale etc. Recent, au 

adus pe piața românească și mașina de erbicidat 

STRIKER, produsă de compania italiană Caffini.

Cu o experiență de 90 de ani în producerea de echi-
pamente de erbicidat, firma Caffini produce mașini de 
erbicidat autopropulsate din anul 1980. Din anul 2003, 
este certificată ISO9001/2000, pentru managementul 
calității. Toate utilajele au certificat ENTAM, impus de 
certificatul ISO. În prezent, Caffini exportă circa 60% 
din producție, fiind prezentă în 40 de țări.

by

Dealer Italia 
aduce noua 
mașină de 
erbicidat 
autopropulsată 
STRIKER

Firma CAFFINI, după 90 de ani de experiență și 
realizări în domeniul dezvoltării tehnice, a dezvoltat 
cea mai nouă generație de mașini de erbicidat auto-
propulsate – STRIKER. Aceasta a ajuns și pe piața 
din România, prin Dealer Italia, compania înființată 
de grupul de producători italieni de utilaje agricole: 
Caffini, Angeloni și Forigo Roteritalia.

PROF. DR. ING. IOAN DROCAȘ, 
USAMV CLUJ-NAPOCA

Tehnică agricolă
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electronic Bosch.
Distribuirea uniformă a greutății pe osie, 
atât cu bazinul gol, cât și plin, asigură o 
aderență bună și transmiterea forței de 
tracțiune pe sol
Mașina de erbicidat autopropul-
sată STRIKER are cilindru hidrau-
lic cu reglare mecanică pentru regla-
rea distanței dintre roți. Opțional, poate 
avea cilindru hidraulic cu reglarea auto-
mată a distanței dintre roți.

Motor hidraulic 
Bosch Rextort
Motoarele hidraulice și pompa hidros-
tatică sunt produse Bosch Rextort. 
Operatorul poate schimba cu ușurință 
tracțiunea integrală în alte moduri de 
deplasare. Tot acest sistem hidrau-
lic este supravegheat de sistemul 

Performanță prin 
utilaje performante
Cea mai nouă generație de mașini de 
erbicidat autopropulsate a fost realizată 
ținând cont de exigențele și observațiile 
clienților. Distribuția ideală de greu-
tate între axe și sistemul de propul-
sie dezvoltat de Bosch Rexroth permit o 
tracțiune eficientă și uniformă, iar cabina 
spațioasă, cu vizibilitate mărită, și desig-
nul confortabil au fost realizate cu scopul 
unor performanțe crescute.
Mașina autopropulsată pentru erbici-
dat STRIKER este echipată cu un motor 
PERKINS de 185 CP, TurboIntercooler 
cu capota insonorizată, are cadru puter-
nic, cu rigiditate mare, din oțel structural, 
zincat, vopsit apoi cu pulbere. Tracțiunea 
este realizată pe patru roți, având trei 
posibilități de reglare: direcție pe roțile 
anterioare (opțional cu blocarea celor 
posterioare), posibilitatea virajului cu 
toate 4 roțile (deplasarea acestora pe 
aceeași linie) și posibilitatea deplasării 
laterale.
Suspensia hidro-pneumatică oferă 
rezistență și o stabilitate excelentă în 
timpul erbicidării și a deplasării pe drum. 
În plus, operatorul beneficiază de un 
confort deosebit.
Mașina are sistem dublu de frânare, 
hidrostatic cu manetă de comandă 
multifuncțională și sistem antiderapaj.

Mașina STRIKER are un panou cen-
tral de comandă a funcțiilor, astfel încât, 
dintr-un singur loc, să poată fi gestio-
nate toate operațiunile necesare trata-
mentelor, atât înainte de efectuarea tra-
tamentelor (pregătirea substanțelor și 
încărcarea rezervorului), cât și după efec-
tuarea tratamentelor, (spălarea rezervoru-
lui). Toate operațiunile sunt evidențiate cu 
pictograme.
Cu ajutorul „Maxi Premixer” pot fi diluate 
și pregătite substanțele pentru a fi intro-
duse în rezervorul de amestecare, unde 
dispozitivele de agitare cu înaltă presiune 
amestecă uniform substanțele, care ulte-
rior sunt transferate în rezervorul principal. 
„MaxiPremixer”-ul este în conformitate cu 
reglementările UE.
Rampa de erbicidat este controlată 
printr-un computer „Compact”, de ultimă 
generație. Cu ajutorul valvelor electro-
magnetice se pot controla cantitatea de 
substanță distribuită (l/ha), suprafața tra-
tată, cantitatea de substanță rămasă în 
rezervor,cantitatea de substanță folosită, 
viteza de deplasare, numărul de secțiuni 

care lucrează. Stabilitatea rampei este 
asigurată de sistemul cu autoreglare, 
care reglează o înălțime de lucru optimă, 
obținându-se indici calitativi de lucru 
corespunzători lucrării executate.
Noul sistem include un amortizor cu biele 
reglabile pentru o rezistență superioară la 
șocuri. La fiecare articulație a barei există 
pivoți cu lagăre cu ungere automată.
Mașina STRIKER poate fi echipată 
cu CanBus (max. 9 secțiuni) și IsoBus 
(max.13 secțiuni), care se utilizează ușor, 
asigură un tratament asistat în funcție de 
parametrii aleși de client. Echipamentul 
are ecran cu diagonală mare, meniu ușor 
de utilizat, antenă exterioară pentru GPS, 
reglarea automată a secțiilor de erbici-
dat pentru economisirea soluției de tratat, 
reglarea automată a înălțimei rampei și 
indică rezerva de soluție din rezervor.
Testarea prototipului a fost făcută în cele 
mai dificile condiții de lucru, iar toate 
rezultatele obținute au fost analizate de 
unele centre universitare pentru a obține, 
în final, un utilaj performant cu indici cali-
tativi de lucru ridicați. 

 - vizibilitate excelentă
 - scaun cu suspensie electropneumatică
 - scaun pentru pasager
 - două poziţii de reglare a volanului: pe 

înălţime și înclinare
 - scară cu ridicare hidraulică
 - parasolar
 - faruri de lucru anterioare cu xenon, 

daylight-uri și proiectoare anterioare și 
posterioare
 - cameră video posterioară, cu reglare 

electrică
 - aer condiţionat automat, cu filtru cu 

carbon activ
 - frigider pentru băuturi
 - radio CD cu intrare USB

 - scaun multifuncţional cu posibilitatea 
reglării în înălţime
 - Joystick multifuncţional cu 

posibilitatea controlării direcţiei, reglării 
rampei de erbicidat, deschiderea, 
închiderea și pulverizarea, reglarea 
automată a înălţimii rampei „Distance 
Control”
 - ecran Multi-Vision cu afișaj color, care 

afișează parametrii motorului
 - computer pentru gestiunea cantităţii 

de soluţie administrată ( litri/ha), 
direcţie automată, reglarea direcţiei 
curentului de aer , opţiune de tratament 
prin DGPS sau semnal RTK pentru 
LIGHTBAR-ul GPS.

Cabina Premium are următoarele caracteristici:
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Cazarea pe specii 
a animalelor
Animalele trebuie cazate pe specii, fiind 
un lucru total greșit ca vaca să stea cu 
calul, porcul, găina etc. În acest caz, se 
exacerbează microbismul din adăpost, 
ajungându-se la îmbolnăviri.

Și câinele are 
nevoie de îngrijire 
specială
În zilele geroase, trebuie să ținem cont 
și de câinele din curte, deoarece tempe-
raturile scăzute din timpul iernii pot să 
ducă la diferite îmbolnăviri sau să agra-
veze unele afecțiuni ale oaselor sau 
articulațiilor.
Astfel, câinele trebuie să beneficieze de 
o cușcă bine izolată, cu așternut din paie 
sau un pled, care trebuie schimbate ori 
de câte ori se umezesc. În zilele foarte 
friguroase este bine să se pună în cușcă 
sticle cu apă fierbinte, învelite într-o 
bucată de pânză, iar câinelui să i se asi-
gure o supă caldă pe zi. În cazul în care 
câinele suferă de artrită, luați-vă măsuri 
suplimentare împotriva frigului, cazându-l 
într-o încăpere încălzită.
De asemenea, pentru câini recoman-
dăm mâncarea specială cu microzeogen 
și suplimentele nutritive: Canifort, Biotina 
super, TricalD3 și Castanrom.

biologice degajate de animale se poate 
menține o anumită temperatură accep-
tabilă în adăposturi, dar dacă zilele sunt 
prea geroase, recomandăm, pe cât posi-
bil, instalarea unor surse de încălzire.

Fără umiditate 
excesivă
De asemenea trebuie prevenită umidita-
tea din adăposturi prin asigurarea unui 
așternut curat și uscat. Umezeala exce-
sivă a aerului din adăposturi poate să 
favorizeze apariția diferitelor afecțiuni 
podale, respiratorii, mamite etc.

Atenție la 
alimentație!
Pe timpul iernii trebuie să acordăm 
o atenție deosebită și alimentației 
care, fiind săracă în elemente nutri-
tive din cauza lipsei furajelor verzi pre-
zente vara, trebuie suplimentate cu pre-
mixuri proteino-vitamino-minerale, iar 
atunci când se administrează furaje tre-
buie să nu fie înghețate. Astfel, reco-
mandăm Complexul Polivitaminic 
Buvabil Romvac3, Vitamina AD3E, Vita 
B Complex, Romzeofort, Vitapremix Bio-
Mos, Cavitrom și  blocurile de lins, pentru 
rumegătoare și cabaline.
Apa, necesară pentru adăpatul anima-
lelor, trebuie să fie proaspătă, curată, la 
temperatura camerei sau caldă. Aceasta 
trebuie verificată de cel puțin două ori pe 
zi sau chiar mai des, pentru a nu îngheța. 
De asemenea, trebuie ca în adăposturile 
fără ferestre să se amplaseze o sursă de 
lumină.

DR. VIORICA CHIURCIU, DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE, ROMVAC COMPANY S.A.

Pe timpul iernii, ani-
malele suferă atât 
din cauza condițiilor 
climatice, cât și a 
schimbării structurii 

rației alimentare. Astfel, scăderea tempe-
raturii din adăposturi, asociată cu o umi-
ditate crescută sau curenți de aer reci, 
duce, pe lângă un consum crescut de 
furaje, la apariția bolilor afrigore (răceli, 
degerături). Se poate ajunge chiar, până 
la hipotermie, caracterizată prin scăderea 
temperaturii sub limita normală, animalul 
nemaifiind capabil să-și mențină tempe-
ratura corpului în limite normale.
Fiecare specie de animal prezintă o anu-
mită zonă de confort termic. De exemplu, 
vacile de lapte, junincile și tineretul taurin 
la îngrășat au zona de confort termic la 
temperaturi de 10-14 grade celsius. Cu 
alte cuvinte, la aceste temperaturi ani-
malele precizate se simt confortabil și 
dau producțiile cele mai mari.

Izolarea 
adăposturilor
Pentru a trece de acest stres termic din 
timpul iernii trebuie să ținem seama de 
câteva reguli de bază. Astfel, adăpostu-
rile de animale trebuie să fie bine izolate, 
mai ales elementele de închidere (ușile, 
ferestrele). Cu toate acestea, trebuie 
să se știe că ventilația naturală nu tre-
buie blocată niciodată, având în vedere 
că animalele produc o mare cantitate de 
căldură, dar și  vapori de apă eliminați 
prin respirație și transpirație, precum și 
gaze nocive, rezultate prin descompu-
nerea dejecțiilor. Toate acestea duc la 
îmbolnăvirea animalelor și la scăderea 
producțiilor. În general, datorită căldurii 

Zootehnie

Grija față de animale pe timpul iernii
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Situația agrometeorologică
DIRECTOR EXECUTIV – DR. ELENA MATEESCU, ȘEF LABORATOR AGROMETEOROLOGIE – DANIEL ALEXANDRU, 
COLECTIV DE ELABORARE: RODICA TUDOR, OANA OPREA, DUMITRU ANGHEL, ALEXANDRA TRIF

Figura 1

Rezerva de umiditate în stratul de sol 0-100 cm în cul-

tura grâului de toamnă la data de 23 decembrie 2014

Diagnoza agrometeorologică
01 – 23 octombrie 2014

Starea de vegetație

În condițiile agrometeorologice menționate, 
temperaturile maxime mai ridicate din aer și sol au 
determinat o evoluție în general normală a proceselor 
de creștere și dezvoltare a speciilor de toamnă în 
aproape toată țara, exceptând zonele depresionare, 
unde ritmurile de vegetație au fost lente. La orzul 
și grâul de toamnă semănate în epoca optimă se 
înregistrează formarea frunzei a treia (80-100%) 
și înfrățirea (40-100%), iar culturile înființate tardiv 
parcurg răsărirea (70-100%), precum și apariția 
frunzei a treia (30-100%). În Muntenia, Dobrogea, 
Moldova și Transilvania, rapița se află în faza de 
înfrunzire (6-13 frunze). La speciile pomi-viticole s-a 
menținut stadiul de repaus biologic, în toate plantațiile. 
În zilele fără precipitații, lucrările agricole de sezon 
(arături de toamnă, fertilizări, lucrări de întreținere în vii 
și livezi, etc.) s-au desfășurat în general normal.

Caracteristici agrometeorologice

La data de 23 decembrie 2014, aprovizionarea cu apă 
accesibilă plantelor de grâu de toamnă pe profilul 
de sol 0-100 cm, prezintă valori satisfăcătoare (AS), 
apropiate de optim (ApO) și optime (AO), în toate 
regiunile agricole ale țării, figura 1

Agrometeo
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Perspectiva meteorologică
noiembrie 2014

Sub aspect meteorologic

Regimul termic al aerului pe parcursul lunii ianuarie 2015 va prezenta 
valori în general apropiate de mediile multianuale, pe aproape întreg 
teritoriul agricol. În sud-estul, sudul și vestul țării temperaturile medii 
lunare se vor putea situa peste normele climatologice.
Cantitățile de precipitații prognozate vor fi în general apropiate de cele 
normale în zonele estice, sud-estice și sudice ale țării, iar în restul regiu-
nilor acestea vor putea înregistra o tendință de excedent.
La sfârșitul lunii ianuarie 2015, rezerva de umiditate accesibilă plante-
lor de grâu de toamnă pe adâncimea de sol 0-100 cm, se va încadra în 
limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, în toate zonele de 
cultură.

Starea de vegetație a culturilor agricole

În condițiile agrometeorologice menționate, la cerealierele de toamnă se 
va continua starea de repaus biologic, la nivelul întregului teritoriu agricol 
al țării. De asemenea, datorită temperaturilor scăzute din aer și sol, situ-
ate sub pragurile biologice critice de rezistență ale plantelor (Tmin<-10...-
15°C), pe terenurile fără strat protector de zăpadă sau cu strat superficial 
de zăpadă (1-5 cm), plantele vor fi expuse frigului și gerului, aparatul foliar 

fiind afectat prin brunificări și arsuri (necroze), îndeosebi 
la culturile semănate tardiv și care prezintă o rezistență 
scăzută la condițiile de iernare. 
La orzul și grâul de toamnă se va semnala predomi-
nant fazele de răsărire, formare a frunzei a treia și 
înfrățire. Pe ansamblu, uniformitatea și vigurozitatea 
plantelor se va menține bună și medie, iar în semă-
năturile efectuate după 20 octombrie 2014, starea de 
vegetație a culturilor va fi medie și slabă. 
Rapița semănată în epoca optimă va parcurge dezvol-
tarea aparatului foliar, plantele având în medie 8-12 
frunze.
La speciile pomicole și viticole se va continua starea 
de repaus vegetativ în toate plantațiile, acestea pre-
zentând pe ansamblu o bună rezistență la iernare.

Recomandări de specialitate:

• Efectuarea controlului biologic sistematic în 

vederea determinării vigurozității plantelor la 

culturile de toamnă, precum și a evoluției mu-

gurilor de rod la speciile pomi-viticole; 

• Administrarea îngrășămintelor organice și efec-

tuarea lucrărilor de întreținere în vii și livezi. 
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Glosarul fermierului, 
prescurtări uzuale
MIHAI MIHALACHE

MADR - MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 
RURALE

Organ central al administraţiei de stat care conduce activitatea agricolă 
și de dezvoltare rurală. Este organizat și funcţionează potrivit prevederi-
lor Hotărârii Guvernului nr. ��	/�
�
 privind reorganizarea și funcţionarea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri 
aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare.
Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului. În același timp este autoritatea publică 
centrală responsabilă cu aplicarea strategiei și Programului de guvernare, 
cu rol în elaborarea și implementarea strategilor naţionale sectoriale în 
domeniile agriculturii și producţiei alimentare, dezvoltării rurale, pescuitu-
lui și acvaculturii, îmbunătăţirilor funciare, precum și în domeniile conexe: 
fitosanitar, cercetarea știinţifică de specialitate, conservarea și manage-
mentul durabil al solurilor și al resurselor genetice vegetale și animale. Tot 
acest minister elaborează strategii și reglementări specifice în domeniile 
sale de activitate, în cadrul politicii Guvernului și în conformitate cu regle-
mentările Uniunii Europene și cu principiile Politicii Agricole Comune.

HG - HOTĂRÂREA GUVERNULUI

Document de transpunere și de realizare în practică socială a atribuţiilor 
acestuia de aplicare a dispoziţiilor constituţionale și ale altor legi, în virtu-
tea unui program acceptat de reprezentanta naţională. În fapt, hotărârea 
este expresie a manifestării de voinţă a organului colegial, făcută cu sco-
pul de a produce anumite efecte juridice, fiind urmărite de organul admi-
nistrativ suprem; practic, acesta este un act administrativ de autoritate ce 
poate interveni, în orice domeniu, ramură sau sector de activitate, deoa-
rece Guvernul are o competentă materială generală.

OG - ORDONANŢĂ DE GUVERN 

Act juridic al Guvernului cu aceeași valoare normativă ca a legii adoptate 
de către Parlament, se produce prin intermediul dispoziţiilor art. �
� și 
��	 din Constituţia României.
Pornind de la faptul că are caracter de excepţie, exercitarea compe-
tentei legislative din partea Guvernului prin intermediul ordonanţelor, 
este supusă unor condiţii și limite constituţionale stricte, ce rezulta din 
conţinutul normativ al art. ��	.

CE - COMISIA EUROPEANĂ 

Organism executiv al Uniunii Europene fiind responsa-
bilă pentru întocmirea propunerilor legislative, pune-
rea în practică a deciziilor și apărarea tratatelor Uniunii 
precum și coordonarea activităţilor curente ale Uniunii. 
Funcţionează similar unui cabinet de guvernamental și 
are în componenţa �� de membri cunoscuţi în calitate 
de „comisari” Fiecare stat membru al Uniunii Europene 
are un membru în Comisie. Comisarii au obligaţia de 
a reprezenta interesele comune ale UE și nu interesele 
naţionale ale statului din care fac parte. 

FAO - ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE 
PENTRU ALIMENTAŢIE ȘI AGRICULTURĂ 
(FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION) 

Agenţie internaţională guvernamentală din anul ��� 
ca instituţie a O.N.U și are sediul la Roma � capitala 
Italiei. A fost constituită la �� octombrie ��	, stabi-
lindu-i-se drept obiectiv lupta contra foametei și sără-
ciei, ameliorarea alimentaţiei și a securităţii alimentare 
și accesul tuturor ţărilor la o alimentaţie adecvată unei 
vieţi active și sănătoase. Promovează dezvoltarea rurală 
și o agricultură durabilă prin strategia de îmbunătăţire 
pe termen lung a producţiei agricole și a securităţii 
alimentaţiei, ameliorarea distribuţiei și comerţului cu 
produse agricole, permiţând astfel conservarea și gesti-
onarea resurselor naturale, creșterea nivelului de viaţă 
a populaţiei mondiale și a celei rurale în special. În anul 
�

� F.A.O. avea �� membri. România a aderat la FAO 
din  noiembrie ���. 

Util
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INS - INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

Instituţie care organizează și coordonează prin serviciile de statistică de 
oficială, Statistica Oficială din România. Este organism  de  specialitate  al  
administraţiei  publice  centrale,   cu  personalitate juridică, în subordinea 
Guvernului, finanţat de la bugetul de stat.
Realizarea atribuţiilor și a obiectului sau de activitate, stabilit potrivit legii, 
se întemeiază pe principiul autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, 
relevanţei, proporţionalităţii, deontologiei statistice și raportului cost/
eficienţă.

ADAR - ASOCIAŢIA DEGUSTĂTORILOR ACREDITAŢI DIN 
ROMÂNIA 

Organizaţie cu personalitate juridică independentă, profesională și fără 
scop lucrativ, din care fac parte degustătorii de vinuri și băuturi alcoolice, 
atestaţi și autorizaţi.

APEV - ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR ȘI EXPORTATORILOR 
DE VINURI DIN ROMÂNIA

Organizaţie cu personalitate juridică de drept privat, fără scop lucrativ, al 
cărei obiectiv principal îl constituie reprezentarea, apărarea și promovarea 
intereselor comune ale membrilor săi, pe plan intern și internaţional.

OIV - ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A VIEI ȘI VINULUI 

Organism interguvernamental cu atribuţii tehnice și știinţifice. Acţiunile 
acestui organism sunt axate pe viticultura, vinuri, băuturi pe bază de vin, 
struguri de masă și ale altor produse bazate pe struguri și vin.
OIV a fost înfiinţată, în anul ���, la Paris, la care au aderat: Spania, 
Tunisia, Franţa, Portugalia, Ungaria, Luxemburg, Grecia și Italia. Ţara 
noastră  a aderat la acest organism în anul ���.

ONVPV - OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ȘI PRODUSELOR 
VITIVINICOLE ROMÂNIA 

Instituţie care se organizează și funcţionează în baza prevederilor H.G. 
nr. ��
�/�

 privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea Oficiului 
Naţional al Viei și Produselor Vitivinicole, a Legii viei și vinului în siste-
mul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. ���/�

� Republicata, 
a H.G.  nr. ��/�
�
 pentru aprobarea Normelor metodologice de apli-
care a Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivi-
nicole nr. ���/�

�,   a Regulamentului de organizare și funcţionare al 
Oficiului Naţional al Viei și Produselor Vitivinicole. Oficiul Naţional al Viei 
și Produselor Vitivinicole (ONVPV) este instituţie publica cu personalitate 
juridică aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

APIA- AGENŢIA DE PLĂŢI ȘI INTERVENŢIE 
PENTRU AGRICULTURĂ 

Instituţie în subordinea Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor și Dezvoltării Rurale în baza Legii �/�

� cu 
modificările și completările ulterioare. Are un aparat 
central, �� de centre judeţene și ��
 centre locale. Din 
data de � ianuarie �

�, APIA derulează fondurile euro-
pene pentru punerea în practică a măsurilor de spri-
jin finanţate din Fondul European pentru Garantare în 
Agricultură (FEGA). Subvenţiile se acordă sub formă de 
plăţi directe la hectar gestionate de Sistemul Integrat 
de Administrare și Control (IACS) și în cadrul măsurilor 
de piaţă pentru implementarea mecanismelor comerci-
ale conform Politicii Agricole Comune (PAC). APIA admi-
nistrează sistemul de certificate de export-import și 
garanţii pentru importul și exportul produselor agricole, 
elaborează și implementează procedurile privind aplica-
rea sistemului de intervenţie pentru produsele agricole.

ANSVSA - AUTORITATEA NAŢIONALĂ 
SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU 
SIGURANŢA ALIMENTELOR 

Organizează întreaga activitate sanitară veterinară și 
pentru siguranţa alimentelor și răspunde de aplicarea 
legislaţiei din domeniul apărării sănătăţii animalelor, 
sănătăţii publice, siguranţei alimentelor de origine ani-
mală și non animală, protecţiei și bunăstării
Animalelor și protecţiei mediului;

ANARZ - AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU 
AMELIORARE ȘI REPRODUCŢIE 
ÎN ZOOTEHNIE “PROF. DR. G.K. 
CONSTANTINESCU” 

Aceasta este autoritatea naţională competentă în 
domeniul zootehnic privind ameliorarea, reproducţia, 
conservarea și managementul resurselor genetice.
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Încă de la începutul acestui mileniu, specialiști, 
oameni de știință, statisticieni de pe întreg 
Pământul, au lansat un avertisment subliniind 
că apă potabilă va deveni un lux, atât pentru cei 
săraci cât și pentru bogați. Odată cu încălzirea glo-
bală, topirea ghețarilor, subțierea stratului de ozon, 
la care se adăugă și alte fenomene naturale greu 
de prevăzut, epuizarea resurselor naturale de apa 
va fi una dintre uriașele probleme ale căror rezol-
vare nu suferă nicio amânare și cu care au început 
să se confrunte toate țările. La această concluzie 
au ajuns un număr impresionant de cercetători din 
mai bine de peste 50 de state ale lumii. Este evi-
dent faptul că în zilele noastre consumul resurselor 
de apă - spun statisticele - a crescut mai mult de 6 
ori. Din punct de vedere demografic se prevede ca 
într-un timp relativ scurt, Pământul va avea cu 50% 
mai mulți locuitori, la care se alătură urbanizarea 
și industrializarea tot mai accentuată a așezărilor 
umane, toate acestea ducând la consecințe grave 
asupra mediului, asupra vieții și mai ales a calității 
apei potabile.
Îngrijorător, în prezent, este faptul că risipa de apă a 
atins cote nemaiîntâlnite, înfiorătoare. Se știe deja 
că aproximativ una din cinci persoane nu are acces 
la apă potabilă, ceea ce înseamnă că mai bine de 
1,1 miliarde de oameni; mai bine de două persoane 
din șase trăiesc în condiții improprii de igienă, ceea 
ce în cifre înseamnă 2,6 miliarde de oameni; peste 
3.900 de copii mor în fiecare zi afectați de boli cau-
zate de apa infectată, consumată zi de zi. Tot sta-
tisticele mai spun că aproximativ 88% dintre mala-
diile frecvent întâlnite în prezent sunt provocate de 
lipsa igienei și a consumului frecvent a apei poluate, 
contaminate.
Este important de consemnat și concluzia profe-
sorului Viktor Danilov-Danilian, de la Academia de 
Știinţe din Rusia, care s-a ocupat și se ocupă în 
mod special de această problemă, care consideră 
că este ușor de prezis perioada în care criza apei va 
lovi întreg mapamondul.
Specialiștii sunt unanim de acord, estimând că 
acest moment critic, culminat se va manifesta 
prima dată în Africa, Orientul Mijlociu, sudul și sud 
estul Asiei. Se estimează că două dintre cele mai 
populate tari, China și India, vor avea mari neplă-
ceri cauzate din lipsa apei potabile, cu toate că au 
mari rezerve naturale de apă potabilă în prezent. 
Realitatea poate fi și alta pentru că există și câteva 

tari care dețin mari cantități de apă potabilă așa cum sunt: Brazilia, 
Rusia, Canada și Australia. Fără îndoială că, acestea se vor folosi de 
acest potențial și vor încheia acorduri cu țările mai puțin norocoase, 
în ideea de a împărți aceste rezerve. 
Dezvoltarea într-un ritm accelerat a populației lumii impune în mod 
practic mărirea consumului de apă potabilă, având drept rezultat scă-
derea rezervelor pe zi ce trece. Majoritatea specialiștilor sunt de 
acord că această criză se va declanșa, cel mai probabil, în jurul ani-
lor 2020 - 2025, afectând grav aproximativ jumătate din populația 
Globului. Vicierea prin poluare a rezervelor de apă și mult prea multe 
încălcări ale normelor ecologice nu vor face decât să intensifice 
reducerea rezervelor de apă de pe Pământ.
Alte date despre apă potabilă în lume în numărul din februarie 2015

APA ȘI VIAȚA!
MÂINE VA FI PREA TÂRZIU, ATUNCI CÂND APA VA DEVENI UN LUX

MIHAI MIHALACHE

Documentar
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de limonie, coajă de lâmâie rasă și câteva clocote, nu foarte multe 
(vezi gumilasticu’, repetat), spulberătură de pătrunjel, stachină de lut cu 
"chiperușul" aferent. Deasă, de ședea lingura’n ea, mustind de miroaz-
nele mării înnuntite cu parfumurile grădinii. Pâine neagră de la brutăria 
de alături, frântă’n mână, să n’o încruzească cuțitul. Vin de pe coastele 
Saricii, grijit în beci adâc, să nu fie uncrop. 
Felul doi era invariabilul pilaf de grebești. Cât goleam primele străchini 
cu ciorbă, Mama Sica alegea orez cu bob mășcat, îl undea în șapte ape 
neâncepute, lăsându-l la zvântat pe un ștergar bălan. În ăst timp pre-
lucra bob de orez (cum altfel?) vreo două cepe multilateral dezvoltate. 
Undea ceapa în oloi încins în tingirea de aramă spoită, în care vâra vreo 
două linguri de unt și ceva căței de usturoi, hăcuiți pe măruntelea. Când 
aureau legumele, căpăcea cu grâunță, amestecând într-una, până înce-
pea să sune. Atunci coperea cu zama păsăricii îndoită cu zama scoici-
lor. Foc nărăvaș vreo câteva minute, hai să tot fie vreo zece (noi, adică io 
și nepot’su, coleg de școală și serviciu, abia de eram la a doua strachină 
de zamă!). Potrivea de sare, piper prisoselnic, da’ prisoselnic, coajă de 
limonie rasă și zama de la o altă limonie. Lua de pe foc și amesteca car-
nea scoicilor printre grăunțe. Fuguța în odaia din față, de unde se întor-
cea cu două perne de puf între care grijea tingirea căpăcită. Ba o mai și 
învelea într-o pătură mițoasă, rămasă de pe la vre-un mocan, bag sama! 
După vreo juma’ de ceas, punea în străchini, pospăia cu pătrunjel spul-
berat și dădea la masă. Oricât de ghiftuielnică era ciorba, tot dădeam 
gata o strachină nesimțită, învârfată, susținută nădăjduit de zglobiosul 
Aligoté de pe dealurile Niculițelului, megieșe cu ale Saricii! Io am cercat 
cu midii congelate și dejghiocate. Merg! Da’ nu’s ca grăbeștile Mamei 
Sica! Minuni! Capodopere! Cine o fi învățat’o subtilitatea amărui-condi-
mentară a cojii de lămâie, doar Ăl-de-Sus știe, că, din ce știu io, în cele 
șapte decenii de viață, Mama Sica nu ieșise din hotarele satului natal. 

Ciorbă și pilaf de grăbești
A-F.B. SOCACIU

Preumblându-mă io pe melaguri băltărețe străineze, 
la un prânz într-un restaurant cu stele, avui parte 
de-o supă de midii, a cărei aromă, precum madlena 
lui Prust, mi-o aduse din străfundurile amintirilor pe 
mama Sica (lipoveancă din Jurilofca), la care am mân-
cat întâiași oară atari jigănii (grebeșki în rusă, grăbești 
în ucraineana de la gurile Dunării), și, jur, cum mâna 
pe inimă, că oricât de "chef" era "chef"-ul stabilimen-
tului, ar fi putut învăța prisoselnic de la supraponde-
rala bucătăreasă a grădiniței din cătunul dobrogean. 
I le aducea un nepot pescar, dis-de-dimineața, într-o 
putinică cu apă de mare, să le ție vii. Mama Sica le gri-
jea de nisip, mustăți și cochiliile altor viețuitoare care 
adastau pe valve, cu o periuță de sârmă și cu o cus-
tură. Bun înțeles cu multă apă și cu aruncarea ălora de 
erau deschise. "A naibii de otrăvitoare", zicea! O fii! N-o 
fii! N-am cercat!  
Lua un ditai ceaunul de tuci, îl tologea pe pirostii și 
la foc sprințar de stuf, încropea la clocot năprasnic și 
susținut, cam un litru de vin bălan, aspruț, de pe dea-
lurile Saricii,  îndoit cu apă, pospai de sare, două cepe 
întregi date’n patru și ceva semințe de mărar. Vărsa 
o poală de midii curățate, coperea cu un pogon de 
capac și vreme de cinci, hai șapte minute le lăsa să se 
înăbușe și să-și deschiză valvele. "Nu mai mult maică, 
că se face gumilastic", zicea. Le dejghioca într-un cas-
tron, așa, de fierbinți. Grijea deoparte zama de rămase 
în ceaun. "Fără asta, e ca guleaiu’ fără samahoancă". 
Comprehensibilă și expresivă indicație culinară!
Pentru ciorbă, cum îi zice ea, purcedea la a despielița 
câteva barabule mășcate, din cele de le ziceam noi 
săpunari, vreo două cepe de apă, tot atâția morcovi, 
un păstârnac, o țelină micuță, vreo doi ardei grași mai 
spre galben decât spre verde și vreo doi "cornu caprii" 
(s’or mai găsi pe undeva?) luați din tufele pe care le 
avea într-o parte a grădiniței. "Sunt iuți maică și se cor-
cesc cu ăialanți, spurcații". Prelucra ihtiologic totul, 
inclusiv cartofii pe care-i dădea în cubulețe cât unghia 
de la deștu’mic. În ceaunul în care descopciase scoi-
cile (midiile, da’ pentru ea tot scoici erau!), pune gene-
ros oloi de soreancă tras la presă și când sfârâia, vărsa 
bulgăria hăcuită, coperind cu capacul. Toca mărunțel 
ca la jumate de limonie cu tot cu coajă și punea peste, 
amestecând năvalnic, să le cuprinză oloiu’. Din vreme 
în vreme stâmpăra călitura cu o zamă lungă de oră-
tanie, în care adăstau o cepă, câțiva morcovi, o țelină 
dată’n patru, și vreo două pamidore, așijderea. Când 
începeau a se spulbera în clocote cartofii, mai să dee 
călitura în piurea, sporea zama cu o oca din bulionu’ 
de zburătoare și o alungea cu câteva polonice zdra-
vene din zama scoicilor. Două-trei mâini (cât lopata 
Lineman), învârfate, cu scoici fierte, sare, piper proas-
păt râșluit, un pahar de vin, oleacă de zamă proaspătă 

D´ale gurii
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Citește și... râzi mai departe!!!
Măgarul înțelept

Porcul către măgar, înainte de Crăciun: „De 
ce ești așa slab? Nu-ți dau stăpânii mân-
care? Ție ți se văd coastele și eu sunt așa 
de gras.” Măgarul tace, porcul iar: „Observ 
că te pun ăștia la treabă pe când eu stau 
toată ziua. În sfârșit măgarul scârbit: „

Ceva nemaipomenit...

Culmea melancoliei: Să cazi pe gânduri și 
să-ți rupi mâna. 
Culmea cavalerismului: Să stai pe scaunul 
electric și să-i cedezi locul unui oficial. 
Culmea răbdării: să fii român.
Culmea fidelității: să nu-ți înșeli amanta nici 
cu propria nevastă.
Culmea ceasului deșteptător: să sune 
ocupat...
Culmea prostiei Să fii mai prost decât ești
Culmea veterinarului: să-i faci pedigree 
unui cățel de usturoi. Culmea politicianului: 
să participe la Campionatul Mondial de Dat 
cu Părerea.

... Așa da!

- Dragule, cum este dragostea ta pentru 
mine.
- E ca și cum aș număra stelele.
- Vai ce poetic, adică infinită?
- Nu, scumpo, pierdere de timp.

Întrebare?!

- Oare de ce un rege poate fi încoronat 
la opt ani, dar nu se poate căsători decât 
după ce a împlinit șaisprezece?
- Ce-ți închipui? Una e să conduci o țară, 
alta o femeie!

Dilema

Soția, Dimineața, la cafea, soția îi 
reproșează soțului: - Vezi tu, vecinul nostru, 
face dragoste toată noaptea cu vecina! Tu 
de ce nu faci? 
Calm soțul îi Soțul, răspunde: 
- Iubito, cum aș putea să fac dragoste cu 
ea, dacă nici măcar nu o cunosc?

A fost odată... ca niciodată

Un moșneag trecut de nouăzeci de ani, sta 
pe o bancă și plângea. Cineva îl întreabă 
de ce plânge. Printre lacrimi, bătrânul 
răspunde:
- Iubesc o fată tinerica de peste douăzeci 
de ani

- Și ce-i rău în asta?
Plângând, moșul continuă:
- În fiecare dimineață, înainte de micul 
dejun, facem dragoste. În pauză de prânz 
vine acasă, îmi pregătește masa și apoi 
facem din nou dragoste. Seară vine acasă 
cât poate de repede și mai facem o repriză. 
Iar după cină, toată noaptea facem dra-
goste în continuu.
- O adevărată performanță pentru vârsta 
Dvs. Totuși nu înțeleg de ce plângeți? 
Tot printre lacrimi, bătrânul răspunde:
- Am uitat unde stau!

Ce dilemă...

Un domn întreabă o doamnă ce vârstă are. 
Ea cochetează:
- Dacă vă dau un indiciu ghiciți?
- Să aud!
- Fiica mea merge în fiecare zi la grădiniță?
- Cumva lucrează ca educatoare?

Declarație!!!

Spre deosebire de majoritatea boșorogilor 
jalnici din ziua de astăzi, care au ajuns să 
trăiască doar din amintiri, eu sunt un băr-
bat optimist și plin de viață. Alzheimer, ești o 
binecuvântare!

Minunile întunericului
O bătrânică depune o reclamație la poliție 
pentru viol.
- Cum s-a întâmplat maică?
- Ieri noapte, pe întuneric beznă, oprește o 
mașină lângă mine, coboară unul, mă pune 
pe capotă și mi-a tras-o pe la spate.
- Și, i-ai văzut fața?
- Da-păi n-am apucat.
- Nici un semn particular?
- N-am văzut, maică, pe întunericul ăla!
- Dar mașina ce culoare avea?
- Pe întuneric și fără ochelari ce puteam să 
văd?
- Dar numărul?
- Da, dar numărul a fost bun, niciun reproș...

Tinerețe cu bătrânețe

Vine la doctor un moșneag de peste 80 de 
ani. 
- Ce va supăra?
- Domnule doctor, mâine o să mă însor!
- Și câți ani are mireasă?
- 21...
- Doamne ferește! Vă avertizez că orice 

activitate sexuală ar putea să fie fatală! 
Moșneagul stă un pic pe gânduri și 
răspunde:
- Bine, dacă moare... moare! Ce să fac?

Atenție!

Mi-am cumpărat cel mai tare câine de pază. 
De trei zile mă chinui să intru-n curte.

   Reproș

Amanta mea îmi spune mereu că am pro-
bleme de fidelitate. Mie mi se pare ciudat... 
nevastă-mea nu mi-a reproșat niciodată 
treaba asta.

Antrenament

Întotdeauna alerg vreo 30 min după ce fac 
sex. Altfel risc să fiu prins.

Compunere

Tema pentru acasă: “Un eveniment întâm-
plat săptămână trecută” În clasa Gigel 
citește ce a scris:
- “Tata a căzut în fântână săptămâna 
trecută...”
- Doamne ferește! Exclamă învățătoarea. 
Acum este bine acum?
- Cred că este, zise... Nu a mai strigat după 
ajutor de ieri.

Soția către proaspătului soț 

- Făgăduiesc să nu te contrazic niciodată, 
dacă și tu promiți să fii întotdeauna de 
acord cu mine.
           Management religios
Un rabin, un preot catolic și un preot orto-
dox vorbesc cum folosesc banii strânși în 
cutia milei.
Preotul Catolic: Eu arunc banii în sus. 
Trasez un cerc, iar banii care cad în cercul 
trasat îi las lui Dumnezeu; ceilalți îi iau eu.
Preotul Ortodox: Eu arunc banii în sus și 
trasez o linie. Banii care cad pe linie îi las lui 
Dumnezeu, iar ceilalți îi iau eu.
Rabinul: Mai, eu arunc banii în sus, 
Dumnezeu ia cât îi trebuie, iar cei care cad 
înapoi îi păstrez eu

Nani, nani

Mămico, nu pot să dorm! Spune-mi, te rog, 
o poveste!
- E trecut de 1 noaptea. Lasă că vine tăticul 
imediat și când o să-l întreb
Pe unde-a fost, o să ne spună el o poveste!

Zâmbiți, vă rog!
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