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la bine, care poate prin starea de 

spirit pe care o are să te îndemne 

și pe tine. Pe noi ne-a determinat. 

Am punctat de nenumărate ori în 

paginile revistei noastre această 

idee izvorâtă de el. 

I-au rămas o grămadă de proiecte 

neterminate. Am vrea să ne luăm 

angajamentul să le ducem la ca-

păt, dar mi-e teamă că nu avem 

puterea pe care o avea el. A mun-

cit, a luptat, acum se odihnește... 

în pace. 

le trata de pe poziția celui care 

nu pricepe. A creat acest adevărat 

brand, rubrica „Cronica unui prost 

cu studii superioare“, tratând 

pamfletar chestiuni extrem de gra-

ve ale societății noastre. Zâmbe-

tul nu l-a părăsit nici măcar pe ul-

timul drum. A fost, așa cum a ținut 

să precizeze unul dintre prietenii 

lui, Nicolae Ulieru, un om „cum-

secade” adică așa cum se cade 

a fi un om: printre altele, „bine-

dispus”, cu sensul de om dispus 

Editorial
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Am ales aceste două strofe din 

„Moartea lui Fulger” de Geor-

ge Coșbuc, pentru că sunt con-

vins că și el, colegul nostru, Mi-

hai Mihalache, ar fi procedat la fel. 

Îi plăcea să scormonească prin 

înțelepciunea lumii și să asocie-

ze vorbele marilor personalități 

cu timpul și întâmplările de azi. 

Nouă, celor mai tineri din redacția 

publicației Revista Fermierului, 

ne-a fost mai mult decât un prie-

ten, ne-a fost un mentor. Nu atât 

în modul de a scrie, cât prin fe-

lul în care se raporta la lumea de 

azi. Era unul dintre aceia căro-

ra le păsa. Trăia intens emoția fi-

ecăruia dintre cei despre care 

scria. Problemele pe care le ri-

dica erau pritocite, trăite cu pu-

tere în primul rând în sufletul lui, 

abia apoi exprimate, ca un oftat 

adânc, icnit. Viața i-a fost ca un 

roman, tumultuoasă, aprigă, poa-

te cam nedreaptă. Am aflat din 

poveștile altora, lui nu i-a plăcut 

să vorbească prea mult despre 

asta, avea impresia că i-ar fi fost 

considerată ca o plângere și nu 

consimțea la o astfel de atitudine. 

Avea o fire optimistă. Lua totul în 

glumă, fiecare problemă pe care 

o ridica o asocia cu un banc. Toa-

te absurditățile pe care le critica, 

www.titanmachinery.ro
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Pe cer când soarele-i apus,

De ce să plângi privind în sus?

Mai bine ochii-n jos să-i pleci,

Să vezi pământul pe-unde treci!

El nu e mort! Trăieşte-n veci,

E numai dus.

.............................................

Dar ştiu un lucru mai pe sus

De toate câte ţi le-am spus:

Credinţa-n zilele de-apoi

E singura tărie-n noi,

Că multe-s tari cum credem noi

Și mâine nu-s!

Un om cum se cade



Ascultați ce am a vă spune astăzi:

Așadar, fericiți ăi de locuiți la țară 

și vă îndeletniciți cu lucrarea pă-

mântului și creșterea vitelor, spre 

îndestularea voastră și a ce-

lor rude, au ba, de la orașe, chiar 

dacă n-aveți încălzire centrală și mari probleme aveți 

să vă băgați cele lemne în sobe. Inspirați ăi de n-au, în 

zilele de urmă, nici dorința, nici trebuința de a-și purta 

pașii spre capitalele de județ, ori, mai rău, spre metro-

pola Bucureșcilor, pentru că de multe și grele primej-

dii ați scăpat, multe necazuri și durere ați dat la spate. 

Și asta nu din pricina dușmanilor, pe care-i știți și cu 

care, de voie, de nevoie, v-ați obișnuit – și pe care, tu, 

Mișule, pe bună dreptate, deloc, dar absolut deloc, nu-i 

aveai la inimă – șuții care vă ușurează de portofele; 

domnii care vă lasă să așteptați, ca milogul în fața bi-

sericii, pentru ore, ba chiar și zile, ba chiar și săptămâni, 

ba chiar și luni, ba chiar și ani, pentru a catadicsi să vă 

răspundă la o întrebare ori la vreo cerere; bișnițari, es-

croci și tot soiul de traficanți care vă ațin calea și care 

n-au alt scop în viață decât să vă ducă cu preșul. Îna-

intea zăpezii care, iată, fuse și se duse, inamicul pu-

blic numărul unu, pe care îl aveți de înfruntat, de vă 

bate gândul să vă avântați către marile orașe – unde, 

nu-i așa, își fac veacul frumoșii nebuni, de unde și titlul 

cărții maestrului Fănuș Neagu, slăvită-i fie amintirea – 

adversarul care a pus gând rău oricărui autobuz, trolei-

buz, cal ori măgar, rablă de mașină ori limuzină de lux 

și mai cu seamă mâinilor și picioarelor dumneavoas-

tră, ba chiar și umerilor și capului, vrăjmașul, așadar, 

s-ar numi pur și simplu, dar atât de dur... la orice atin-

gere: „polei!”. Care a dat peste cap, la propriu și la fi-

gurat, tot ce-a îndrăznit să miște pe străzile, de curând 

asfaltate – puține la număr – sau lăsate în paragină – 

cele mai multe –, spectacol mai ceva ca-n filmele cu 

Stan și Bran, Pat și Patașon, balet pe gheață ca stelele 

Parisului și, ori poate mai aproape de adevăr, cele ale 

strălucitoarei formații din Sankt Petersburg. Ghețușul 

a dat de lucru, din plin, la întreaga capacitate și peste, 

spitalelor de ortopedie, adică de reparat oase rupte, ori 

atelierelor de depănări auto legale ori ilegale, cele mai 

multe. 

Pentru toate acestea, mulțumim din inimă, nu parti-

dului, cum se cânta odinioară – îți amintești Mișule, 

ce tineri eram pe atunci – ci primarilor, ca și ajutoare-

lor de nădejde de care sunt înconjurați și pe care îi au 

în subordine. Și în această iarnă au fost la înălțime, și 

cu această ocazie și-au făcut din plin datoria, cinste 

lor, onoare spiritului gospodăresc de 

care au dat dovadă și pentru care, 

merită să fie repuși în fruntea 

obștii și în 2016, ori mai de-

vreme, de nu cumva DNA-

ul le-a pus gând rău, deși în 

dulce glas. Aleșii noștri au demonstrat 

că, vorba celui mai bun de gură dintre 

dânșii, „iarna nu-i ca vara” nu-i o simplă 

figură de stil, ci o realitate care s-a lă-

sat cu entorse, fracturi, contuzii, mâini și 

picioare în ghips, pagube colaterale, cum 

zic și bine zic specialiștii care întotdeau-

na au dreptate, pentru că se știe „vinovat 

e mortul”, iar cine nu cască ochii plătește. 

Drept pentru care zic: fericiți ăi de locuiți la țară, 

inspirați ăi de n-au avut în săptămâna ce a trecut, 

nici dorința, nici trebuința de a-și purta pașii spre 

și prin cele capitale de județ, ori Doamne ferește, spre metro-

pola Bucureștilor, căci dacă au făcut-o în mare tărășenie au in-

trat. Cât despre subsemnatul, slavă Celui de sus, de astă dată am 

scăpat și chiar dacă am căzut nu mi-am rupt nimic, data viitoare, 

nu se știe, 'om mai vedea.

Lui Mihai Mihalache, 
colegul și prietenul meu 
de-o viață, in memoriam. 
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MIHAIL EMINESCU

„Principii greșite de es(emplu) pe 
mâna unor oameni onești sunt mai 
folositoare decât principii foarte bune 
în mâinile unor panglicari. Căci ade-
vărul într-un stat nu stă atâta pe idei 
pre cât în caracter și sâmburul vi-
tal, seriozitatea de caracter și de 
aspirațiune formează adevărata greu-
tate a unui grup de oameni politici, nu 
bruma de idei culese de prin cărți.”

Fragment dintr-un articol apărut în Timpul pe 13 ianuarie 1880,

(Opere, vol. X, pag. 388)

Citatul ediției

Opinii

În vârful peniței
GEORGE GHIDRIGAN



Breee! Trăiţ’ar famelia şi alde mata pe lângă ei că, vor-

ba lu’ bunelu’ lu’ ăl bătrân, nimic nu este mai înemerit 

dăcât o famelie pe măsura lu’ sufletu’ cu care te pro-

copsi Ăl de Sus şi dacă io nu ştiu asta, cin’ Doamne 

iartă-mă să mai ştie, că doar nu-mi ajunge deştele de 

la mânuri să înumăr anii de când ne firitisim în sara 

de Sân’ Văsii. Ierea să uiţ urărili pintru cititori, carele ie 

baza fundamentului temeliei la îmbârligătorii de vorbe-

le, da’ bag sama că nu le-a fi cu supărare că, vorba aia, 

ăi de pe urmă or s’ajungă în frunte. Că veni vorba, vă-

zuşi că cum ne procopsirăm cu gubern de tegnocraţi, 

cum se schimbă paradicma (nu’ş ce’i aia, da’sună miş-

to!) şi devenirăm vizibili pe parte de rol la fisc. Ie drept 

că la hăialanţi, la politruci, iecsistam, da’ decât ca ielec-

tori, o dată la cincinal (Hooo! Am înţeles, la patru cinci-

nale, de cinci ori – ţ’am zis că la armetică mă pricep!). 

Batâr ca rol la fisc, ecsistăm în fiece an! I’on pas îna-

inte, îmi bag io de’o părere şi n’ai cum să te pui contra, 

chiar dacă lipsim f’o câteva meleoane la socoata cu 

empozitu’, cum ne zise dom’ Biriş, care-şi petrecu, să-

racu’ (aşa vine de’o vorba, nu c’ar fi!), Sfintele Sărbă-

tori înnumărându-ne. Cum ne-o fi înnumărat, cum nu 

ne-o fi înnumărat, îi dete pe roş cu nu’ş câte meleoa-

ne de moroi, pe parte de fişcalitate. O fi adevărat, n’o 

fi adevărat, n’am de un’ştii, da’ dupe părerea mea nu 

se ecsistează să fim de lipsă chiar atâţia, prepunând 

că Dom’Găbiţu n-o zbârci, cât ie iel de tegnocrat. Da’ 

daca tot nu-i iese bujetu’ partea de sănătate şi virtu-

te (bagă mata rima, că mie mi’e târşă!), vin io şi-i pro-

pui d’un empozit pe iemisiile de gesuri (gazuri cu iefect 

de seră, ce dracu, nici atâta lucru nu ştii!), pe persoa-

nă fizică, pipăibilă, enregistrată dupe cenepeu (pe ca-

re-l are de la născare, la o adică), endeferent unde’şi 

are domiţiliu, ori rezidenţa. Aşa o să poa’ plăti şi ăi de’s 

plecaţi câni surzi la vânătoare, şi ăi de’s cu ţâţa’n gură, 

şi ăi cu barba sură, că nu se ecsistează să ecsiste su-

flete să nu eructeze şi (şi, bre, nu sau!), să flatuleze. 

Cre’că cu empozitu’ ăsta ne scotem. Pen’că’mi place 

dom’Găbiţu Fişcalu’, poci să-I spui că ideea mea’i mai 

veche, da’ că nu s’a putut emplementa den cauză de 

lipsusuri de decizie politică la politruci şi că acu’ ar fi 

înnemerită, că’i mai tegnocrată decât decţionaru’ teg-

nic onlain. Empozitu ăsta să fie aşa, ca’cum ar fi on pa-

uşal, aşa cum ierea odată (ce vremuri!), corentu’ şi apa 

pintru eroii lu’ clasa muncitoare ori a lu’ revoluţia (aia 

socialistă, lână’n lână, nu înghesuiala den decembre!). 

Auz? Nu bree! Endeferent de venituri, că ca persoa-

na fizică toţi flatulează şi eructează la un fel. Hai, poa’ 

că ăia cu dietă de icre văcsuite râgâiea altufel de ăia 

cu icre de făsui, şi că, unii, 

mai slabi de vintre, flatu-

lează pe fâsâite ori cu stro-

pi, da’ ie cantitate neglijabilă. 

Să-i spui să nu se mai bage 

piste moroi, chiar de’i ţine 

de fişcali, că ăştia ie pe tar-

laua (ţintirimu’, ca să pricea-

pă lumea!) lu’ dom’Liviuţu şi 

ajungem, Doamne-fereşte, 

la menţiune de cenzură, de 

se duce gubernu’ de tegno-

craţi, opt cu a brânzii…. Să 

nu uiţ! Să bage de’o abci-

ză la empozit, pintru ăia de 

râgâie a vânat. Pe ăia de 

fâsâie a rădăcini poa’ să le 

puie chiar o abciză dublă, 

că dacă are să fie rovegani, 

are de unde. Cât vreau pintru 

idee? Bre! Asta mi’i crucea, nimica-nimicuţa! I’o dau aşa, ca de la 

tegnocrat, la tegnocrat. Dacă vezi c’o ţine langa să-mi plătească 

(că ca tegnocrat ce se află, ar cam trebui!), hai să fie un cinci (la 

sută), den creşterea lui bugetu’, depuşi la ofşoru’ de’l am megieş 

cu al lui, în insula Tibişir (ştiei iel, nu tre’ să ştie tot bizonu’!). 

Bree şefu’ mă jur, îmi plăcu’, de mă udai tot, discursu lu’ Preşu de 

ziua Naţiei. Precis, eczact, la obect, cum nu s’a mai spus p’in ga-

zeturi şi tevereuri de pe vremea lu’ Dusu. Săsesc într’un cuvânt! 

Știu! Îmi calc pe suflet şi laud puterea, io care’s notoriu cunoscut 

că ţâu numa’ şi numa’ cu opoziţia. Singura pată la discurs fu (acu 

ce vrai, până şi soarele are pete!), că nu se termenă cu o conclu-

zie derectoare tegnocrată bilimbă (sasa veche şi slava moder-

nă): Achtung! Liniaţ! (Pentru monolimbişti: Atenţiune! V’aliniaţi!). 

Am o dilemă mai nouă (ştiu ce-i aia, o duc la on entelectual care 

n’are dupe ce se şterge, da’i la zi cu abonamentu’), pe care tre’ 

să mi-o rezolvi alde matale până la ielectoralele de primari – 

alde cine ie stânga şi cine dreapta, la alde noi? Să nu-mi spui că 

dom’Ghinărar ori dom’ Călin, că n-am atâta netimbrată cât să te 

crez! Da’ opozâţâia? Nu de alta, da’ să știu cu cin’ votez, că mi’e 

să nu paţ ca franţuzu meu (nărăvit la netimbrată şi fofează de 

Bărăgan), dupe ielectoralele de la iei: "Musiu Jorj (cetez, să n’am 

vorbe!), ielectoru’ franţuz ierea în faţa urnii, ca ghiţălu’n poartă, 

sub presiunea lu’şomaju, a lu’ venitu şi lu’penzia minimă, uitat de 

politicieni, ignorant de ielitele entelectuale şi de tegnocraţi, strivit 

de impozite şi abcize, trădat de ue în favoarea harapilor, ce mai, 

perdut ca măgaru’n ceaţă, aşa că a tras pe dreapta. Și somnu’ lu’ 

raţiunea naşte monştri." 

S’auzim de bine, cât ’om mai  auzi!

Gheorghe
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CARICATURĂ: A. F. BADIUACESTA ESTE UN PAMFLET ȘI TREBUIE TRATAT CA ATARE

Scrisoarea lu’ Gheorghe
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(Extras din Cramele din România – Dan Boboc, Cătălin Păduraru,

Daniela Păduraru, Editura ASE, București 2015)
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Cramele din România (VII)
CRIȘANA CĂTĂLIN PĂDURARU

Paharul cu... visuri

La granița de vest a țării, Dealuri-

le Crișanei și Dealurile Zarandului își 

împart Indicațiile Geografice (IG), cu 

DOC-uri consacrate precum Crișana 

și, respectiv, Miniș.

Dealurile Crișanei, la rândul lor, se îm-

part în două zone distincte. Chiar la 

hotarul cu Ungaria, aflăm Crama Anca 

și Rittner Vinarium, în timp ce în proxi-

mitatea Zalăului găsim Crama Caras-

telec și Silvania.

Ambele crame de pe Valea Ierului sunt 

afaceri de familie cu boutique wine-

ries la început de drum, ele mizând pe 

specificul local și fiind înființate de un 

cunoscut sportiv Adrian Anca, și, re-

spectiv, de Tibor Rittner, foarte activ 

ca viticultor (fiind primul bihorean care 

și-a înființat o plantație pe bază de re-

conversie), dar și ca Șef de Legat în 

cadrul Consulatului României al Ordi-

nului European al Cavalerilor Vinului 

(OEVE).

La Carastelec, investitorii din Ungaria 

pun accentul pe vinuri albe (Feteas-

că Albă, Riesling de Rin, Pinot Gris), 

singurul soi roșu fiind Pi-

not Noir, din care pot obține 

roséuri, un blanc de noir pe-

tillant (Vinca Friza, denumi-

re inspirată de Vinca Minor, 

planta locală cu flori mov) și 

spumante.

Crama Silvania produce, pe 

lângă vinuri liniștite, și un 

spumant premium, adăpostit 

în tuneluri circulare săpate 

în stâncă în 1970, locul găz-

duind însă și vechi pivnițe 

dăltuite la 1820 de pietrarii 

italieni.

Podgoria Miniș-Măderat, îm-

preună cu Șiria și Pânco-

ta, presupune o aglomera-

re de crame reprezentative, cărora li 

se adaugă o stațiune de cercetare - 

SCDVV Miniș, cu o colecție de sticle 

valoroase datând cu începere din 1926 

și cu o plantație diversificată, în care, 

alături de soiuri ca Mustoasă de Mă-

derat sau Cadarcă (esențială în cupa-

jul Roșu de Miniș), găsim și … Oporto.

La Vignadoro, „via de aur” înființată de 

un grup de investitori italieni în 2009, 

primele vinificări, ca probe tehnologice, 

s-au efectuat în 2013, dar prima îmbu-

teliere este prevăzută pentru 2016, în 

plan fiind și producerea de vinuri efer-

vescente de tip frizzante, precum și 

de spumante pe baza Mustoasei de 

Măderat, vin alb cu aciditate mare.

Crama Pâncota, fondată în 2010 într-o clădire de la 1900, se ba-

zează pe 33 de hectare de vie tânără, alte 10 hectare fiind în pre-

gătire tot pentru Mustoasa de Măderat, în vreme ce Crama Șiria 

reprezintă o investiție contemporană care reînnoadă tradiția unei 

crame construite în 1818 de Baronul Bohuș la poalele Cetății 

Șiria.

Și Crama Paven a reamenajat pivnițe vechi din 1910 și 1930, 

cu spații care se pretează inclusiv pentru vinotecă, iar Pivnițele 

Birăuaș au în proprietate o colnă („casă în vie”, în limba sârbă) is-

torică și o vie veche de 60 de ani.

La rândul său, Elite Wine, unde vinificatorul  coproprietar Erwin 

Walter Szikler lucrează cu loturi mici de vinuri albe și roșii, este o 

cramă modernă pe trei niveluri, ridicată pe structura uneia vechi, 

într-un decor pitoresc marcat de prezența a doi arbori de sequoia 

plantați în 1845.

Deși plantația sa de 103 hectare are o structură diversificată, 

cu soiuri albe și roșii, Crama Wine Princess tinde să se lege în 

subconștientul colectiv de Cadarcă (prezentă pe 17 ha, suprafață 

altminteri egală cu cea alocată pentru Feteasca Neagră), soi că-

ruia experimentatul oenolog Geza Balla i-a redat reputația de li-

der al zonei pentru vinurile roșii, corespondentul „în alb” fiind 

Mustoasa de Măderat.



APIA a finalizat verificarea cererilor prin 
care se solicită subvenţia la motorină 
pentru trimestrul III

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA) informează că în decembrie 2015 a fost fina-
lizată verificarea cererilor trimestriale de solicitare 
a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la mo-
torina utilizată în agricultură, aferente trimestrului 
III. După finalizarea verificărilor, cantitatea totală 
determinată a fost de 138.245.548 litri, echivalent a 
248.513.630 lei.
În conformitate cu HG nr. 880/2015 pentru modi-
ficarea și completarea unor acte normative privind 
schemele de ajutor de stat care se acordă în agri-
cultură, plafonul alocat pentru 2015 a fost iniţial 
de 270.697.250 lei. În decembrie 2015, prin HG nr. 
967/2015 pentru modificarea art.10 alin.(2) din HG nr. 
1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor 
de stat, alocarea iniţială a fost suplimentată până la 
suma de 377.472.250 lei.
Din suma totala alocată în anul 2015, în cuantum 
de 377.472.250 lei, pentru trimestrul I și II din anul 
trecut a fost decontată suma de 248.328.175,30 lei, 
diferenţa de 129.144.074,70 lei fiind alocată tri-
mestrului III, reprezentând un procent de 52% din 
cantitatea de motorină aferentă trimestrului III, în 
vederea încadrării în plafonul alocat. Diferenţa de 
48% aferentă cantităţii de motorină din trimestrul 
III se va asigura și se va deconta din bugetul anului 
2016, în perioada imediat următoare, se precizează 
într-un comunicat de presă al APIA.

Ajutor de minimis pentru fermele de vaci, 
în 2016

Ministrul Agriculturii - Achim Irimescu a anunţat 
că se va relua plata ajutorului de minimis pentru 
fermele de vaci, începând din acest an. Crescătorii 
pot primi, în 2016, până la 15.000 de euro pentru 
achiziţionarea a maximum zece juninci. „Ajutorul de 
minimis pentru cumpărarea de juninci a fost o măsu-
ră foarte bună pentru crescătorii de vaci de carne în 
2014, dar nu a mai continuat în 2015 din cauza lipsei 
banilor. Măsura poate fi continuată, însă nu avem 
deocamdată o decizie în acest sens. În ce privește 
acest ajutor de minimis, trebuie să ne încadrăm în 
suma prevăzută, adică 15.000 de euro de producător, 
timp de trei ani. Sunt avantajaţi cei care au sub zece 
capete, măsura având ca scop mărirea exploataţiei”, 
a declarat ministrul Achim Irimescu. 

Depozitarea privată a cărnii de porc. Se pot depune 
cererile pentru subvenţie

La începutul lui ianuarie 2016, APIA a deschis sesiunea de pri-
mire a cererilor pentru sprijinul acordat la depozitarea privată a 
cărnii de porc. Reprezentanţii agenţiei au făcut câteva precizări 
în plus referitoare la categoriile de fermieri care pot beneficia 
de sprijin și modul în care trebuie depuse aceste cereri. Prin 
urmare, ajutorul se acordă operatorilor care, într-un termen 
determinat, retrag de pe piaţă o cantitate fixată în prealabil 
de carne de porc, proaspată, pe care o congelează și o menţin 
în stoc, fără schimbarea depozitului, pe o perioadă prevăzută 
într-un contract.
Perioada de stocare, conform Regulamentelor Comunitare, 
poate fi de 90, 120 sau 150 de zile. În conformitate cu Regula-
mentul CE nr. 826/2008, operatorii pot depune o ofertă în cazul 
în care a fost deschisă o licitaţie de către CE sau o cerere de 
sprijin în cazul în care prin Regulamentul (CE) este stabilită o 
valoare în avans pentru sprijinul acordat la depozitarea privată 
a cărnii de porc. 
Cantitatea minimă la care se refera o ofertă sau cerere este 
de zece tone în cazul produsului dezosat și 15 tone în cazul 
produsului cu os. Garanţiile aplicabile pentru această măsură 
de sprijin sunt de două tipuri, respectiv garanţia aferentă cererii 
și garanţia aferentă unei cereri de avans. 
Pot beneficia de ajutor la stocarea privată a cărnii de porc, 
toate persoanele fizice autorizate, II, IF sau juridice, plătitori 
de TVA stabiliţi pe teritoriul Comunitar și care desfășoară 
activităţi în sectorul cărnii și/sau cel al creșterii animalelor și 
sunt înscriși în Registrul Comerţului, dispun în vederea stocării 
de instalaţii corespunzătoare autorizate sau au încheiate cu 
terţi autorizaţi contracte de depozitare în acest sens și dispun 
de autorizaţie sanitar-veterinară.
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DieselOnly

ULTIMA ȘANSĂ PENTRU A ACHIZIȚIONA 
UN TRACTOR SERIA 6M DIESEL ONLY!

JohnDeere.com

Acum aveți șansa să achiziționați unul dintre ultimele tractoare ale 

între 115 și 170 CP. Grăbiți-vă și comandați ACUM! 

Pentru detalii contactaţi : 021 207 20 82 sau reprezentantul                 
IPSO Agricultură din zona dumneavoastră.

www.IPSO.ro



Ecarisarea animalelor moarte trece 
la Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice 

Aflat la Bruxelles, Achim Irimescu - ministrul Agri-
culturii, a declarat pentru Revista Fermierului că în 
urma discuţiilor avute cu comisarul european pentru 
Sănătate și Siguranţă Alimentară - Dr. Vytenis An-
driukaitis, România pare să fi scăpat de pericolul de 
infringement care plana asupra sa pe zona de ecarisa-
re, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice fiind soluţia propusă de ministrul nostru 
pentru preluarea și distrugerea cadavrelor de animale 
din gospodăriile populaţiei și de pe drumurile publi-
ce. Cele câteva milioane de euro necesare ecarisării 
cadavrelor de animale din gospodăriile populaţiei și de 
pe drumurile publice vor fi redirecţionate de Ministerul 
Agriculturii către MDRAP (finanţare 100% pe trans-
portul cadavrelor și 75% pe procesarea lor), ca parte 
integrată din strategia propusă de Achim Irimescu 
comisarului european Vytenis Andriukaitis, în vede-
rea evitării pericolului de infringement pe ecarisare. 
„Pentru că România era cât pe ce să intre în infrin-
gement pe ecarisaj, am vorbit cu comisarul european 
pentru Sănătate și Siguranţă Alimentară și i-am spus 
că am găsit soluţia - am discutat cu cei de la MDRAP, 
iar aceștia vor accepta să rezolve problema cu bani de 
la noi.”
România deţine în jur de 1,152 milioane de gospodării, 
iar anual în sistemul de ecarisaj sunt distruse în total 
circa 25.000 de tone de cadavre de animale, din care 
aproape 230 de tone prin sistemul veterinar. La nivel 
naţional există în sistemul de ecarisare circa 300 de 
unităţi implicate în lanţul de transport, prelucrare, 
distrugere, utilizare, depozitare a subproduselor de 
origine animală și a produselor derivate din acestea.

Prin absorbţia masivă a banilor europeni, 
România ar putea contracara o eventuală 
criză economico-financiară 

Chiar dacă marii bancheri vorbesc despre iminenţa 
apariţiei unei noi crize economico-financiare mondiale 
anul acesta, una în care petrolul ar putea costa chiar 
și 16 dolari americani barilul, ministrul Agriculturii nu 
întrevede eventuale efecte negative majore ale aceste-
ia asupra sectorului agroalimentar românesc. În cazul 
în care o criză similară cu cea din 2008 ne-ar lovi din 
nou, ca elemente de contracarare a efectelor negative, 
Achim Irimescu joacă din nou pe cartea absorbţiei 

masive de fonduri europene, precum și pe cea a reducerilor de 
cheltuieli și de personal (posturi de conducere). „Referitor la 
agricultură, pentru a putea contracara efectele unei eventuale 
crize economico-financiare asupra sa, ar fi necesară accelerarea 
pe cât de mult posibil a absorbţiei fondurilor europene; să adu-
cem bani în ţară. Nu există pentru agricultură o soluţie mai la 
îndemână, în condiţiile în care acest domeniu are jumătate din 
bugetul european acordat României – 20 de miliarde de euro – 
în perioada 2014-2020. În al doilea rând simplificare, reducere 
acolo unde se poate de fonduri și de posturi de conducere”, a 
declarat ministrul Achim Irimescu.

Se pare că nici în 2016 nu va crește suprafaţa 
irigată
 
Chiar dacă ministrul Achim Irimescu spune că procesul de 
legiferare menit să asigure finanţarea reabilitării infrastructurii 
principale de irigaţii în perioada 2016-2020 este „pe circuit”, 
vehiculând suma de un miliard de euro de la bugetul de stat, 
din cauza birocraţiei și a timpului scurt, nu crede că anul acesta 
vom iriga mai multe hectare decât în prezent. „Pornirea noului 
program de irigaţii, de stabilire a reţelei, a infrastructurii prima-
re, presupune un proces întreg: licitaţii care durează măcar șase 
luni. Sincer, am dubii că demararea proiectului va permite până 
la sfârșitul anului să comensurăm un anumit număr de hectare 
în plus”, a declarat într-o conferinţă de presă ministrul Agri-
culturii, Achim Irimescu. Chiar și așa, oficialul guvernamental 
speră să obţină în plus câteva sute de milioane de euro prin 
planul Juncker, cu toate că predecesorul său, Daniel Constantin, 
se lăuda la fel, dar nu a obţinut nimic de la europeni. Proiectul 
transmis deja de România pentru a obţine finanţare prin planul 
Juncker rămâne în continuare o enigmă. „Noi ne-am stabilit 
ce am apreciat că este extrem de important pentru ca, în acest 
an, să reușim să accelerăm absorbţia fondurilor, implemen-
tarea PAC, dar și să continuăm proiectele mari, cum ar fi cel 
de irigaţii, care are în perioada 2016-2020 un miliard de euro 
prevăzuţi și la care sperăm să adăugăm câteva sute de milioa-
ne măcar, pentru care facem demersurile necesare la Bruxelles 
în planul Juncker. Deja sunt acte legislative pe circuit (n.r. - 
destinate zonei de irigaţii), avem o programare foarte clară și 
exactă pe luni, să nu zic chiar pe zile, în care noi ne-am propus 
să promovăm aceste acte legislative”, a adăugat ministrul de 
resort. 
Pe lângă sistemul clasic de irigaţii, cu pompare de apă din Du-
năre, șeful MADR are în vedere în plus construcţia de lacuri de 
acumulare, dar și înfiinţarea de perdele forestiere, toate menite 
să îmbunătăţească managementul apei ca resursă preţioasă 
pentru fermieri.
Conform unui studiu realizat de Banca Mondială în anul 2011, 
refacerea infrastructurii principalele de irigaţii necesită inves-
tiţii de un miliard de euro, care însă nu pot fi acoperite prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Prin acest 
program este susţinută financiar doar reabilitarea infrastructu-
rii secundare de irigaţii. Încă din 2012 s-au căutat soluţii pentru 
reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii, iar pentru cea 
secundară au fost investite până în prezent numai din fonduri 
europene circa 140 de milioane de euro, iar alte 430 de milioane 
de euro sunt disponibile prin noul PNDR. 
Planul Juncker este cea mai importantă iniţiativă pentru 
impulsionarea creşterii economice şi crearea de noi locuri de 
muncă adoptată de actualul Executiv comunitar, fiind adesea 
considerat un nou plan Marshall. Fundamentul planului este 
FEIS, fond ce dispune, în prezent, de 16 miliarde de euro, sumă 
obţinută prin contribuţiile a zece state din Uniunea Europeană, 
la care se adaugă alte cinci miliarde puse la dispoziţie de Banca 
Europeană pentru Investiţii. Comisia Europeană doreşte să 
mobilizeze, în total, prin investiţii publice şi private, circa 315 
miliarde de euro pentru finanţarea de proiecte în numeroase 
domenii, inclusiv în infrastructura de transport şi în sectorul 
energetic.
În 2015, sistemul de irigaţii al statului român pus la dispo-
zitia fermierilor acoperă o suprafaţă de aproximativ 1,42 de 
milioane de hectare, din care echipamentele amenanjate pe 
circa 700.000 ha nu necesită reparaţii majore și pot fi, practic, 
contractate de fermieri.

Producţie satisfăcătoare de seminţe de 
porumb în 2015, pentru însămânţările din 
2016
 

Recoltarea porumbului pentru producţia de seminţe 
de calitate s-a încheiat în noiembrie, în Europa, 
potrivit Maiz`Info (buletinul informativ al Federaţiei 
Naţionale a Producţiei de Seminţe de Porumb și de 
Sorg din Franţa). 
Condiţiile de vegetaţie din vara anului 2015 au fost 
marcate de temperaturi foarte ridicate în perioada 
fecundării – stadiu-cheie în procesul de multiplicare 
în câmp. Însă producătorii de seminţe au reușit să 
limiteze pagubele, obiectivele de producţie fiind 
atinse în cea mai mare parte a zonei UE-28. Franţa, 
primul producător european de porumb și lider mon-
dial la export, furnizor de seminţe de calitate pentru 
numeroase ţări, și-a realizat 98% din obiectivele 
de producţie. În Ungaria și România – pe locul doi 
și, respectiv, trei, printre statele producătoare de 
porumb din UE – rezultatele se situează la 85-90% 
și, respectiv, 110-115%. Astfel, producţia medie de 
la nivelul Uniunii Europene ar trebui să fie cuprinsă 
între 190 și 195 de saci de seminţe (a câte 50.000 
boabe) la hectar, la o suprafaţă de producţie care, 
în 2015, totalizează 133.000 ha. Prin urmare, există 
premise certe pentru o ofertă de seminţe diversifi-
cată și de calitate, în toată Europa, în momentul 
însămânţărilor din 2016.

Știri
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Horia Codrianu, noul director comercial Maschio-
Gaspardo România
 
La început de 2016, Horia Codrianu a fost promovat în funcţia 
de director comercial al companiei Maschio-Gaspardo Româ-
nia după ce a ocupat timp de un an poziţia de Area Manager 
pentru zona Banat. Are o experienţă de aproape zece ani în 
vânzări, iar începând din anul 2008 a lucrat în companii care 
activează în sectorul utilajelor agricole. Înainte de a intra în 
echipa producătorului italian de mașini agricole a fost manager 
de vânzări la Titan Machinery România, la Timișoara.
Numirea lui Horia Codrianu în funcţia de director comercial vine 
în contextul în care Paolo Rocchi, care a deţinut această funcţie 
în cadrul Maschio-Gaspardo România din octombrie 2014, a 
fost numit director general al companiei în a doua jumătate a 
anului 2015.
Top managementul Grupului Maschio-Gaspardo, din care face 
parte filiala din ţara noastră înfiinţată în 2003, este format din: 
Mirco Maschio - președinte și director de vânzări (CSO), Giorgio 
Maschio –vicepreședinte, Massimo Bordi -  director executiv 
(CEO), Paolo Bettin – director financiar (CFO), Andrea Maschio 
– membru în Consiliul  de Administraţie și director tehnic (CTO), 
Giovanni Ferrari -  director operaţional (COO), Luigi Casetta – 
director service și piese schimb.

Ucraina, lider european în producţia de 
porumb
 
Cu o producţie de 23 milioane de tone în anul de 
producţie 2015-2016 și exporturi estimate la circa 15 
milioane tone, Ucraina este primul producător de 
porumb din Europa. Ea își datorează această poziţie 
creșterii suprafeţelor de porumb (4,1 milioane ha în 
2015, faţă de 2,8 milioane ha în 2010) și utilizării din 
ce în ce mai frecvente a materialului genetic occi-
dental, după cum o indică și creșterea importurilor 
de seminţe din UE-28, începând din 2010 (45.000 
tone în 2014, faţă de 20.000 tone în 2010). Franţa a 
avut de câștigat în urma acestei evoluţii, reprezen-
tând circa 20% în totalul importurilor ucrainene de 
seminţe de porumb.   
„Activitatea franceză de comercializare a seminţelor 
este însoţită de diverse acţiuni cu profil tehnic (for-
mări profesionale, seminarii, publicaţii) și comunicări 
(saloane, materiale video, situri internet), pe care 
Federaţia Naţională a Producţiei de Seminţe de 
Porumb și de Sorg (FNPSMS) le realizează în Ucraina 
de peste șapte ani. Aceste activităţi au ca obiectiv 
promovarea porumbului și folosirea seminţelor de 
înaltă calitate. În acest context, la sfârșitul lunii 
octombrie a anului 2015, au avut loc la Kiev două 
întruniri importante. Astfel, a avut loc o reuniune 
bilaterală, axată pe cooperarea franco-ucraineană 
în sectorul seminţelor de consum, unde s-au întrunit 
organizaţiile și serviciile franceze de profil (Amba-
sada Franţei de la Kiev, U.F.S., F.N.P.S.M.S., GNIS și 
SICASOV) și Ministerul ucrainean al Agriculturii. De 
asemenea, în cadrul evenimentului agricol InterAgro 
a avut loc o conferinţă unde reprezentanţii sectorului 
francez au reliefat sectorul seminţelor de porumb 
din Franţa și soluţiile pe care genetica de tip „Élite” 
le oferă în contextul dublei problematici a asigurării 
hranei populaţiei mondiale și încălzirii climatice”, se 
arată în buletinul informativ al FNPSMS – Maiz`Info.
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“Cleravo® face sistemul Clearfield® 
și mai atractiv. Acum am posibilitatea 

să aplic erbicid Clearfield® 
la rapiță în primăvară"

Clearfield® – cel mai nou sistem de producție pentru rapiță

 

Soluția de erbicidare a rapiței în primăvară
Cleravo ®

Sistem de producţie pentru rapiţă



„Agricultura României” este un raport realizat de Mi-

nisterul Agriculturii și publicat pe site-ul instituției. Ra-

portul relevă că pe plan naţional, agricultura reprezintă 

una dintre ramurile importante ale economiei româ-

neşti. Contribuţia agriculturii, silviculturii, pisciculturii în 

formarea Produsului Intern Brut al României se situea-

ză în jurul valorii de 6% din PIB, iar în statele membre 

ale UE se situează la aproximativ 1,7%.

În trimestrul III al anului trecut, contribuția agriculturii 

la formarea PIB a fost de 8,9 la sută, în scădere față 

de același trimestru al lui 2014, când totalul a fost de 

9,6%, iar în 2013 și 2012 de 9,3 procente.

Încărcătura de hectare 
pe tractor este încă mare  
Cu doar puțin peste cinci hectare a scăzut încărcătura 

pe tractor de la aderarea României la Uniunea Europea-

nă (de la 54,1 ha în 2007 la 48,7 în 2014), în condițiile în 

care mai bine de 19.000 de unități au fost achiziționate 

de fermieri în toată această perioadă, se arată în do-

cumentul „Agricultura României” elaborat de Ministe-

rul Agriculturii. Potrivit raportului, dacă în 2014, numărul 

de tractoare existente la nivel de țară era de 193.120 

unități, în 2007 acesta era de 174.003 unități.

Creșteri ale numărului de unități achiziționate de 

Agricultura contribuie 
masiv la PIB-ul României
IONEL VĂDUVA

fermierii români au mai fost și la pluguri – 156.964 unități în 2014 

față de 139.782 cât se înregistrau în 2007. În aceeași perioadă, 

numărul de combine autopropulsate pentru recoltat cereale a fost 

de 27.399 unități (2014), cu șapte ani în urmă numărul acestora 

fiind de 24.656. Numărul semănătorilor mecanice a fost în 2014 

de 76.301, în timp ce cu șapte ani în urmă, acesta totaliza 67.761 

unități.

Suprafața pentru irigat 
stagnează
Conform raportului MADR, în 2014, suprafața cu amenajări pentru 

irigații era de 2.997 mii hectare, în condițiile în care cu șapte ani în 

urmă numărul a fost același.

Informațiile MADR, extrase din Anuarul statistic al României 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013 și 2014, precum și din datele operative ale 

instituției la nivelul anului 2014, relevă că suprafața agricolă iriga-

tă din sistemul administrat de ANIF a scăzut de la 320,2 mii ha la 

111,3 mii ha. Practic, se mai precizează în document, procenta-

jul din suprafața amenajată a scăzut de la 10,6 mii ha în 2007 la 

3,7 mii ha în 2014. „În 2010 a fost irigată circa 2,7% din suprafața 

amenajată pentru irigat, în 2011 - 3,4 la sută, în 2012 5,5 procente, 

iar cu un an mai târziu 6 %. Suprafața fluctuează, întrucât din 2010 

apa pentru irigații se livrează Organizațiilor de Îmbunătățiri Funci-

are (OIF) și celorlalți beneficiari, numai la solicitarea acestora”, se 

precizează în raportul Ministerului Agriculturii.
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Eveniment

Fendt este marcă internaţională a companiei AGCO.

Primul tractor standard în această clasă de putere, 

care aduce pe sol 500 de cai putere: Fendt 1000 Vario.

  

Primul tractor ce lucrează la turaţie redusă 
însă cu cuplul maxim, de până la 2400 Nm 
începând de la 1100 rpm - Fendt iD. 
Prima transmisie creată pentru tracţiune integrală 
pe fiecare roată și viraj controlat - Fendt Vario Drive. 
Primul de acest fel, la care serviciile sunt conectate 
în timp real, transparent, și în siguranţă - Fuse Connected 
Services. În premieră la Agritechnica, Sala 20, iar din 2016 
la dealer-ul Fendt din România - MEWI. 
Fendt 1000 Vario. O capodoperă germană.

Primul.

Conduc Fendt.

AGRITECHNICA 2015

1x aur: Fendt VarioGrip Pro 
4x argint: Fendt Former X
                       Cameră panoramică  
                       Fendt VarioDrive 
                       Fendt Grip Assistant

fendt.com

Fendt 1000 Vario | 380 – 500 CP | 279 – 368 kW



Subvențiile pentru 
pășuni, în pericol!
PRO AGRO CERE PRELUNGIREA PERIOADEI DE GRAȚIE PENTRU ASOCIAȚIILE DE 
CRESCĂTORI DE ANIMALE
MIHAELA PREVENDA

Federația Națională PRO AGRO solicită ministru-
lui Agriculturii - Achim Irimescu posibilitatea modi-
ficării OUG 3/2015 prin prelungirea perioadei de 
grație acordate asociațiilor crescătorilor de animale 
și pentru anul 2016, în ceea ce privește obligativi-
tatea transformării lor în grupuri de producători sau 
cooperative agricole, singurele forme asociative care 
vor beneficia de subvențiile pentru pășune. Totoda-
tă, PRO AGRO cere timp pentru definitivarea amen-
dării Legii 566/2004, astfel încât să devină aplica-
bilă acțiunea de depunere a cererii de plată pentru 
pășuni de către cooperative și grupuri de producători 
în condiții normale începând cu anul 2017.

Federația PRO AGRO, într-o adresă trimisă ministrului Achim Iri-

mescu, susține că nu este încă realizabilă trecerea de la asociații 

la grupuri de producători și cooperative agricole, mai ales din 

cauza mentalității proprietarilor de animale, fapt care ar duce 

la imposibilitatea încasării plăților pe anul acesta. „Federația 

Națională PRO AGRO, la solicitările insistente primite din partea 

organizațiilor membre din sectorul rumegătoarelor, atrage atenția 

asupra situației în care se riscă să se ajungă în lunile următoare, 

atunci când pentru depunerea cererii de plată pentru pășune, be-

neficiarii ar trebui să fie grupuri de producători sau cooperative 

agricole. Având în vedere că în OUG 3/2015 cu completările și 

modificările ulterioare, art.2 alin. b). este prevăzut că „după un an 

de graţie, asociaţiile prevăzute la lit. a) constituite în condiţiile Or-

donanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
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aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare, se vor transforma în gru-

puri de producători sau cooperative agricole conform prevederi-

lor legislaţiei în vigoare”, dar prin legislația existentă nu este re-

alizabil acest lucru, nu se vor putea depune cererile de plată în 

2016”, a declarat președintele federației – Emil Dumitru.

 

Conform adresei PRO AGRO transmisă ministrului Agriculturii, 

în forma actuală a art. 6 alin. e). din Legea 566/2004 doar două 

cooperative au putut depune cererea de plată în 2015, deoarece 

este nevoie de trecerea animalelor în proprietatea cooperativei 

și foarte puțini agricultori români, din cauza mentalității, înțeleg 

și sunt dispuși să facă asta. Chiar dacă în Parlamentul României 

există un proiect legislativ de modificare a Legii 566/2004 me-

nit să vină în sprijinul fermierilor, durata până la votarea și intra-

rea în vigoare a acesteia, completată de corelarea cu legislația 

existentă pentru a putea fi aplicabilă, nu va permite asociațiilor să 

se transforme în cooperative agricole în timp util, astfel încât să 

poată depune cererea de plată în perioada stabilită pentru 2016. 

Un alt aspect semnalat de liderii Federației PRO AGRO este și 

acela că majoritatea pășunilor sunt concesionate și este nece-

sar să se organizeze alte licitații, astfel încât cooperativa agri-

colă înființată după legislația actualizată să poată face dovada 

încărcăturii de 0,3 UVM/ha, să aibă cod de exploatație la Autori-

tatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimen-

telor - ANSVSA, iar animalele să fie încadrate pe cooperativă în 

perioada de referință pentru 2016, respectând toată legislația 

în vigoare. „Având în vedere că ANSVSA efectuează verificări, 

astfel încât animalele să fie în posesia celui care exploatează, 

la sediu, iar conform procedurilor nu se acceptă înființarea de 

noi coduri de exploatație, se impune totodată modificarea Or-

dinului 40/2010 prin care să se poată înființa și două coduri pe 

exploatație, atunci când situația o impune, pentru folosirea adă-

posturilor existente, inclusiv prin posibilitatea ținerii animalelor la 

stână”, se menționează în adresă.

Probleme cu operarea în 
Sistemul SNIIA
Președintele Federației Naționale PRO AGRO spune că în con-

tinuare există probleme cu operarea modificărilor în Sistemul 

Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA). Emil 

Dumitru afirmă că IQM a întrerupt contractul cu ANSVSA, iar 

medicii veterinari concesionari sunt nemulțumiți că au doar ac-

ces, dar nu pot opera modificări/actualizări în sistem, deși plă-

tesc individual 150 lei/lună. „Această situație duce la imposibilita-

tea corelării în timp util a informațiilor necesare pentru fi eligibil la 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). În plus, 

în vederea simplificării activității exploatațiilor, controlul APIA și 

ANSVSA ar fi indicat să fie realizat în comun, iar supracontrolul 

Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) 

să se deruleze în procedura de urgență, pentru ca be-

neficiarii să își primească sumele aferente cât mai re-

pede, nu după 4 - 6 luni”. Și asta deoarece, conform 

procedurii APIA, din moment ce un animal este purtă-

tor de subvenție și este trecut la cooperativă, în acel 

an proprietarul nu va putea beneficia de plăți.

Din 2015, asociaţiile proprietarilor de animale depun 

cereri pentru subvenţia pe păşune, acest demers efec-

tuându-se cu acordul tuturor membrilor săi. Astfel, ce-

rerile unice de plată ce vor fi depuse la APIA trebu-

ie să fie însoţite de un tabel centralizator cu datele de 

identificare şi semnăturile tuturor membrilor asociaţiei 

crescătorilor de animale. Această prevedere este cu-

prinsă în modificările adoptate de Parlament la OUG 

3/2015 (Legea 104/2015, M.Of. 331/14 mai 2015), re-

spectiv în articolul 5, şi anume: „În cazul concesionării/

închirierii unei suprafeţe de pajişti de către o asociaţie 

de crescători de animale, beneficiarii plăţilor pot fi: a) 

asociaţia crescătorilor de animale, pe baza unui tabel 

centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor 

privind depunerea cererii unice de plată de către aso-

ciaţie, datele de identificare, codul de identificare al 

exploataţiei zootehnice din Registrul naţional al explo-

ataţiilor, numărul de animale şi suprafaţa care revine 

pe fiecare membru al asociaţiei proporţional cu numă-

rul de animale deţinute şi hotărârea adunării generale 

a asociaţilor privind utilizarea fondurilor”.

Din acest an, conform modificărilor aduse OUG 

3/2015 privind plăţile directe în agricultură în perioa-

da 2015-2020, asociaţiile vor fi obligate să se transfor-

me în cooperative agricole sau în grupuri de producă-

tori. Acelaşi act legislativ prevede că în cazul pajiştilor 

permanente deţinute, în calitate de proprietari, de că-

tre asociaţii, obşti, composesorate, cooperative, alte 

comunităţi şi forme asociative (art.6 ), pot solicita sub-

venţia ori formele asociative, pe baza acordului fiecărui 

membru, ori membrii individuali care asigură încărcătu-

ra cu animale (0,3 UVM/ha) pentru suprafaţa deţinută 

în proprietate.
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despre produsele românești și despre 

încălzirea cu combustibili tradiționali a 

gospodăriilor. Cartea, aș risca să spun 

că nu este o lucrare a unui cercetă-

tor, ci mai degrabă una a unui jurna-

list foarte bine documentat. Are ceea 

ce lipsește de multe ori unei ope-

re științifice, are pe vino-n coa’, adică 

este extrem de captivantă. 

O parte dintre articole le-ați citit chiar 

în paginile acestei reviste, sau în altele 

cu același profil, dar cartea oferă avan-

tajul că le poți citi pe toate, dintr-o ră-

suflare. Mai ales că vei fi curios imedi-

at ce ai terminat un articol să îl începi 

pe următorul. 

specific oricărui profesor și cercetă-

tor, foarte bine documentat. Cu alte 

cuvinte veți putea, parcurgând aceas-

tă carte, nu doar să vă informați des-

pre problematica atinsă ci îl puteți 

chiar întâlni pe omul Teodor Marușca, 

cu sensibilitatea sa, afectată de ne-

fericita stare de fapt a unor părți im-

portante din agricultura românească. 

Pe lângă chestiunile bazei furajere și 

a patrimoniului pastoral care fac parte 

din cartea de vizită a autorului acestor 

însemnări veți afla amintirile sale des-

pre întâmplări cu... cartofi, dăunători ai 

culturilor, taurine, oi, porci, paraziți he-

matofagi, ori cât de nefericit este când 

călătorește azi cu trenul, sau ce crede 

Conform Capitolul XII - „Plata pentru practici agricole 

benefice pentru climă şi mediu”, articolul 86, alineatul 

6 din Ordinul 619/2015, „zonele cu strat vegetal sunt 

suprafeţele arabile cultivate cu specii incluse în Anexa 

nr. 9, considerate culturi secundare, care nu participă 

la calculul diversificării culturilor şi care asigură acope-

rirea solului pe timpul iernii, până la 1 martie”. Potrivit 

actului normativ citat anterior, data limită până la care 

aceste culturi trebuie încorporate în sol este 1 apri-

lie. Perioada de însămânţare a culturilor din Anexa nr. 

9 este 1 august - 15 octombrie. Zonele acoperite de 

strat vegetal nu includ zonele acoperite de culturi de 

toamnă semănate în mod normal în vederea recoltării 

sau a păşunatului, care participă la respectarea GAEC 

4 şi se pot înfiinţa inclusiv pe parcelele cu suprafeţe 

mai mici de 0,3 ha. „Suprafeţele pentru care se solicită 

ajutor pentru Pachetul 4 al Măsurii 10 „Agro-mediu şi 

climă“ din PNDR 2014-2020, nu se iau în considerare în calculul 

zonelor cu strat vegetal”, se mai arată în alineatul 6 al art. 86 din 

Ordinul 619/2015.

Potrivit Anexei 9, amestecurile de specii de culturi sunt următoa-

rele: Muștar plus ovăz (Sinapis alba plus Avena sativa), muștar 

plus Phacelia (Sinapis alba plus Phacelia Tanacetifolisa), muștar 

plus rapiță (Sinapis alba plus Brassica carinata/Brassica napus), 

latir plus măzăriche de toamnă (Lathyrus sativus plus Vicia pan-

nonica Crantz/Vicia villosa Roth), latir plus ovăz (Lathyrus sati-

vus plus Avena sativa), mazăre plus ovăz (Pisum sativum L plus 

Avena sativa), măzăriche de toamnă plus ovăz (Vicia pannonica 

Crantz/Vicia villosa Roth plus Avena sativa), măzăriche de toam-

nă plus secară (Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth plus 

Secale cereale), măzăriche de toamnă plus triticale (Vicia panno-

nica Crantz/Vicia villosa Roth plus Triticosecale), lupin plus trifoi 

(Lupinus plus Trifolium), rapiță plus triticale (Brassica carinata/

Brassica napus plus Triticosecale), rapiță plus secară (Brassica 

carinata/Brassica napus plus Secale cereale).

MADR a definitivat lista 
amestecurilor de specii de 
culturi pentru strat vegetal

O colecție agrosilvopastorală 
și mai mult decât atât

Începând din acest an, însămânțările din zonele cu 
strat vegetal (în fapt, suprafeţe arabile cultivate cu 
specii incluse în Anexa 9 din Ordinul 619/2015, 
considerate culturi secundare care nu participă la 
calculul diversificării culturilor şi care asigură aco-
perirea solului pe timpul iernii) vor fi realizate obli-
gatoriu cu minimum două amestecuri, listă cu specii 
definitivată recent de Ministerul Agriculturii. Ordinul 
619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, 
condiţiilor specifice şi a modului de implementare a 
schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 
pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modifi-
carea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură, pre-
cum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru 
măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabi-
le pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Na-
ţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, a fost emis 
de MADR și publicat în M. Of. nr. 234 din 06 aprilie 
2015.

Probabil ați remarcat prezența în re-

vista noastră a opiniilor pline de 

substanță ce aparțin unuia dintre cei 

mai avizați în problematica fondu-

lui agrosilvopastoral, Teodor Marușca. 

Faptul că domnia sa se exprimă prin 

intermediul revistei noastre ne bucu-

ră nespus. Este foarte important pen-

tru noi să ne asociem unor oameni ale 

căror păreri au valoare, consistență 

și altitudine. Toate acestea se capă-

tă în decursul multor ani de eforturi 

susținute de o puternică pasiune pen-

tru domeniul, acesta extrem de sen-

sibil și din ce în ce mai puțin apreciat 

al agriculturii, numesc încă odată cu 

același cuvânt, pe care însuși autorul 

ideilor amintite îl folosește: agrosilvo-

pastoral. Acest cuvânt face parte din 

titlul unei dintre cărțile pe care dom-

nia sa le-a publicat de-a lungul timpu-

lui: „Recurs la tradiția satului – opinii 

agrosilvopastorale”. Cartea respectivă 

a apărut în 2012 și cuprindea tocmai 

acele opinii personale exprimate de-a 

lungul timpului în diverse publicații de 

profil. La sfârșitului anului recent în-

cheiat apare la aceiași editură ca și 

precedenta, a Universității Transilvania 

din Brașov, continuarea colecției de 

articole sub auspiciul aceluiași termen: 

„Însemnări şi mărturii agrosilvopastora-

le” Actuala colecție cuprinde un număr 

de numai 78 de articole, față de 127, 

câte a avut primul volum. De menționat 

că acela cuprindea efortul cumulat a 

12 anii (2000-2012) pe când acesta 

din urmă doar articolele apărute într-o 

perioadă de trei ani (2012-2015). Fă-

când un calcul aș putea spune că pro-

lificitatea domnului profesor a crescut. 

Ceea ce caracterizează aceste artico-

le, ca un fir comun - cu toate că sunt 

nu mai puțin de cinci capitole, cu tot 

atâtea tematici -, este acel plus de 

afectivitate care se adaugă peste stilul 

ADRIAN NEDELCU

  

TRANSILVANIA
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DICE nu se ocupă însă doar de zona de plăți directe. 

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Eco-

nomice verifică în mod constant cantitățile de cereale 

care tranzitează teritoriul țării, precum și pe cele care 

înregistrată în contabilitate, cui și dacă a fost plătită, 

cum s-a făcut plata etc.

Reporter: Și asta la absolut orice transport? Aveți re-
zultate palpabile în urma derulării acestui proiect?
Daniel Biro: Niciun transportator nu rămâne neverifi-

cat. Această acțiune nu este una temporară, de con-

trol, ci este una preventivă a Poliției Române, menită a 

combate evaziunea fiscală, infracționalitatea din acest 

sector.

Din datele pe care ni le-au pus la dispoziție nu numai 

transportatorii, dar și reprezentanții celor din industria 

alimentară și producătorii de cereale reiese că înca-

sările fiscalizate au crescut la peste 120 la sută în ul-

timii doi ani de zile. Acest sistem de verificări din Por-

tul Constanța e dublat pe plan intern de un alt plan de 

acțiune - „Vatra”, prin intermediul căruia se încearcă 

protejarea populației împotriva unor practici ilicite. Și 

acest plan este funcțional de trei ani de zile, chiar îna-

intea introducerii scăderii de TVA. Demn de menționat 

în acest context este că Poliția Română a avut o ati-

tudine pro-activă în combaterea acestui fenomen, în 

sensul că în urma analizelor făcute de către noi exis-

tau date destul de concludente că evaziunea fiscală nu 

este la un nivel mic în domeniul panificației și al cere-

alelor. Datele ne confirmă că de trei ani încoace, eva-

ziunea fiscală în domeniul panificației a scăzut treptat 

datorită acțiunilor Poliției, ale altor agenții de aplicare a 

legii, dar și grație modificărilor legislative (suspendarea 

activității în cazul neemiterii bonului fiscal).

Aceleași cifre relevă faptul că pe zi ce trece, numă-

rul brutăriilor care funcționau ilegal sau în așa-zisa 

zonă gri, parțial fiscalizată, a scăzut. Nu mai devreme 

de data de 16 decembrie 2015 a avut loc o întâlnire la 

Ministerul Agriculturii unde s-au discutat ultimele re-

zultate pe combaterea evaziunii fiscale (și nu numai). 

Nimeni și nimic nu rămâne 
neverificat
Reporter: Domnule comisar-șef Daniel Biro, vă rugăm să ne 
spuneți câteva cuvinte despre sistemul export control la cere-
ale pe care Poliția Română îl aplică în Portul Constanța.
Daniel Biro: Pe scurt, angajați din cadrul Direcției de Investi-

gare a Criminalității Economice (DICE), alături de polițiști de la 

Direcția de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO), de 

colegi de la Direcția de Poliție Transporturi (DPT), de la Direcția 

Poliției Rutiere și de la Direcția de Ordine Publică, susținuți de 

mai multe unități-suport ale Poliției Române, verifică minuțios 

orice transport de cereale (și alte mărfuri) care intră în Por-

tul Constanța din punct de vedere al existenței documente-

lor de însoțire, respectiv factură, CMR, DVE, notă de cântar (în 

cazul cerealelor). După ce toate aceste documente sunt ve-

rificate la fața locului, ele sunt scanate și transmise în format 

electronic către lucrătorii de Poliție din punctul de origine al 

materiei-prime.

Reporter: Cum anume se desfășoară acest proces de control 
la punctul de plecare?
Daniel Biro: Există scanere la fiecare punct de control de in-

trare în port, atât rutier și feroviar, cât și naval, menite să trans-

mită documente în format electronic către punctul de origi-

ne al materiei-prime de proveniență agricolă pentru verificare. 

Să dăm un exemplu: o cantitate de cereale (consolidată de 

cele mai multe ori) a plecat din Călărași pentru un destina-

tar din afara Uniunii Europene (UE). Următorul pas pe care lu-

crătorii noștri îl întreprind atunci când bunurile ajung în Portul 

Constanța este cel al transmiterii documentelor scanate prin 

sistemul nostru de comunicații la Călărași. Acolo, polițiștii DICE 

se prezintă pe cât de repede posibil la agentul economic expe-

ditor și verifică de unde a fost achiziționată marfa, dacă a fost 

intră în Portul Constanța. Nu de puține ori, cantitatea declarată în 

documente nu este cea reală sau nu se poate stabili cu exactita-

te proveniența materiei-prime și modalitatea de plată a acesteia 

(vestitele genți cu bani, nefiscalizate, la capătul tarlalei).

La mai bine de jumătate de an de la diminuarea TVA la alimen-

te, infractorii încă riscă închisoarea pe zona de evaziune la carne. 

Comisarul-șef Daniel Biro indică unul dintre modurile de operare 

ale așa-zișilor „colindători”, în realitate acele persoane care cum-

pără la prețuri derizorii, fără forme legale, animale de prin satele 

României și vând carnea obținută la preț de dumping către pro-

cesatori sau comercianți. „În prezent, câștigul este acela că mar-

fa se achiziționează de la un producător oarecare cu documente 

false sau de la acei «colindători» care merg prin comune și aba-

torizează ilegal animale achiziționate în condiții îndoielnice. Ei 

profită de oamenii care vor să scape de aceste animale sau de 

cei care chiar au nevoie de bani. Acești «furnizori» oferă prețuri 

derizorii proprietarilor de animale, le abatorizează (dintr-o vacă de 

500 de kilograme, efectiv carne mai rămân circa 150 kg), opresc 

pulpele, mușchiul, pe care le oferă apoi angrosistului. Acesta din 

urmă o achiziționează la un preț care distruge orice concurență. 

Diferența de preț generată de un veritabil circuit ilegal face ca 

fenomenul de evaziune în sectorul cărnii să mai persiste”, a pre-

cizat Daniel Biro.

Poliția 
Română și 
evazionismul 
din 
agricultură
IONEL VĂDUVA

Subvenția continuă să reprezinte pentru cei certați 
cu legea un motiv întemeiat pentru a risca închisoa-
rea, fapt relevat de cifrele Direcției de Investigare a 
Criminalității Economice (DICE) potrivit cărora, din-
tr-un total de 1.163 de dosare penale întocmite de 
polițiști, în 163 dintre acestea s-a început urmărirea 
penală „im personam”. În interviul acordat publicației 
Revista Fermierului, comisarul-șef Daniel Biro, coor-
donatorul DICE din cadrul Poliției Române, descrie 
câteva din spețele prin care infractorii își arogă drep-
turi și fac uz de fals atunci când își doresc să obțină 
subvenții necuvenite, în detrimentul oamenilor de 
bună credință. Cum tentația este mare, chiar și cei 
păgubiți, momiți cu bani de către cei certați cu le-
gea, cad în plasa lor și își retrag plângerile. În acest 
caz, spune Biro, și aceștia din urmă devin complici și 
sunt cercetați de organele de Poliție.

Interviu
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De pildă, la acest grup de lucru interministerial vin și 

cei de la ANSVSA, și cei de la ANPC, și Ministerul 

Sănătății, și reprezentanți ai Inspectoratelor Teritoria-

le de Muncă. Am amintit aici de ITM pentru că această 

acțiune nu vizează strict evaziunea fiscală. Vorbim de 

obligația angajatorilor din sectorul agroalimentar de a 

deține forme legale de angajare pentru cei care acti-

vează acolo.

Reporter: Și de a avea case de marcat!
Daniel Biro: Poliția are dreptul să aplice inclusiv 

sancțiuni contravenționale în situația în care se con-

stată că un agent comercial nu are casă de mar-

cat sau o folosește necorespunzător ș.a.m.d. Se mer-

ge inclusiv pe Legea drepturilor de autor. Ai firmă? 

Ții contabilitatea în sistem informatic? Computerul 

tău funcționează cu softuri licențiate? Se merge și pe 

această latură, nu numai pe cea care ține strict de eva-

ziune fiscală, ci și pe forță de muncă, pe contrafacere, 

contrabandă și piraterie de software, înglobează tot ce 

intră în competența Poliției.

Evaziunea fiscală este în 
scădere
Reporter: Care ar fi profilul general al evazionistului 
pe zona de transport de cereale? Care au fost cele 
mai frecvente probleme constatate?

Daniel Biro: Cele mai frecvente probleme constatate sunt cele 

legate de transportul la negru sau la gri, inițial cu documen-

te care atestau doar o parte din cantitatea de cereale existen-

tă. Nu de puține ori au fost cazurile când CNADNR laolaltă cu 

Poliția Rutieră și alte autorități ale statului au oprit camioane în-

cărcate cu cereale, acestea au fost cântărite pe acele cântare-

basculă și s-au descoperit nereguli.

S-a constatat în acele situații că dacă în documentul de trans-

port figura o cantitate anume de cereale, în realitate cântarul 

arăta altceva. Dacă marfa mergea către Port Constanța, rezul-

tatul controlului era transmis acolo. Imediat după intrarea în 

port, camionul vizat era redirecționat către formațiunea econo-

mică de Poliție portuară care îl însoțeau către cântar. Se con-

stata diferența și se refăceau documentele. Se continuau veri-

ficările pe lanț înapoi – câte transporturi au fost expediate, de 

unde a fost achiziționată marfa, câtă cu bani cash etc. În gene-

ral, această zonă gri e reprezentată de ceea ce se cumpără cu 

bani cash la capătul tarlalei.

Reporter: Ați vorbit la un moment dat de atitudinea pro-acti-
vă a Poliției Române în ceea ce privește combaterea fenome-
nului de evaziune fiscală în sectorul agroalimentar. Despre ce 
este vorba?
Daniel Biro: Pro-activitatea noastră este reprezentată de 

inițierea unor acțiuni pe zona de evaziune fiscală, iar cele ale 

colegilor noștri din plan teritorial de specularea celei mai mici 

informații care poate proveni inclusiv dintr-o sursă deschisă. 

Spre exemplu, într-un ziar local s-a publicat un material care 

dezvăluie anumite nereguli. Polițiștii, prin serviciul de presă, cu-

leg date, monitorizează, iar conducerea unităților de Poliției teri-

toriale acționează și în baza acestor rapoarte.
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O sursă deschisă de informații poate fi și petiția (ori-

care ar fi motivația ei) prin intermediul căreia o per-

soană oarecare se plânge că, spre exemplu, n-a 

reușit să obțină un anumit document de la autoritățile 

locale, dar prin care inclusiv relevă că... „lui X-ules-

cu i s-a acordat subvenția la timp, cu toate că per-

soana respectivă nu avea dreptul”. Poliția verifică 

acest conținut al petiției și oferă un răspuns potrivit 

competențelor. Însă, pentru polițiști, este importantă și 

încărcătura informațională secundară a petiției, acea 

parte care se poate transforma oricând într-o lucra-

re specifică operative. Omul își spune păsul, supărarea 

și obligația noastră este să verificăm orice aspect din 

acea sesizare.

Reporter: Se mai câștigă din traficul de carne chiar 
și acum cu TVA de 9% la alimente?
Daniel Biro: Da, se mai întâmplă. În prezent, câștigul 

este acela că marfa este achiziționată de la un produ-

cător oarecare cu documente false sau de la acei „co-

lindători” care merg prin comune și abatorizează ilegal 

animale achiziționate în condiții îndoielnice. Ei profi-

tă de oamenii care vor să scape de aceste animale 

sau de cei care chiar au nevoie de bani. Acești „fur-

nizori” oferă prețuri derizorii proprietarilor de anima-

le, le abatorizează (dintr-o vacă de 500 de kilograme, 

efectiv carne mai rămân circa 150 kg), opresc pulpe-

le, mușchiul, pe care le oferă angrosistului. Acesta din 

urmă o achiziționează la un preț care distruge orice 

concurență. Această diferență de preț generată de un 

veritabil circuit ilegal face ca fenomenul de evaziune în 

sectorul cărnii să mai persiste.

Totuși, de la introducerea TVA redus la 9% la alimen-

tele de bază fenomenul a cunoscut o scădere în piață. 

Înainte de vara lui 2015, aveam o concurență serioasă 

pe importurile de carne de porc pe partea cu Ungaria. 

Ei au avut de dinainte o Taxă pe Valoarea Adăugată 

mai mică, iar noi încă eram la acel 24%. Și ai noștri, dar 

și ungurii comercializau legal, cantități mici, dar con-

stant, în special în zilele de week-end, fapt care genera 

profit din diferența de TVA.

Reporter: Iată, Revista Fermierului devine o sursă 
deschisă de informații pentru DICE. A apărut mai nou 
un fenomen interesant. Sunt samsari care cumpă-
ră suprafețe de teren agricol, cultivă te miri ce pe ele, 
obțin carnete de comercializare și atestate de produ-
cător. Ei își permit să facă asta în mai multe județe ale 
țării. Cumpără în special legume și fructe de la produ-
cători adevărați, iar la eventualele controale spun că 
sunt fermieri. Chiar dacă au suprafețe mici, ei trans-
portă și comercializează cantități masive. Controlați și 
această nouă zonă cu potențial infracțional?

Daniel Biro: Legislația care vizează atestatele de producător și 

carnetele de comercializare este relativ nouă. Însă, pentru a ne 

face o imagine mai clară asupra fenomenului, prima verificare pe 

care o face un polițist când are o suspiciune cu privire la acest 

gen de fapte este să solicite telefonic postului de Poliție dintr-o 

anumită comună dacă o anumită persoană are teren acolo. Cel 

de la postul de Poliție se deplasează la Primărie și verifică în Re-

gistrul Agricol dacă persoana în cauză are teren și cu ce e cul-

tivat. Demersurile de verificare pornesc practic abia după acel 

punct.

În altă ordine de idei, veți vedea în această iarnă prin piețe pe la 

tarabe „tomate românești”, comercializate de „fermieri” cu mani-

chiura făcută, fără vreo urmă că ar munci pământul sau cum ara-

tă o sapă. Ei vând aceste produse în perioade în care pe piață 

există lipsă de trufandale. În momentul în care aceste personaje 

vând constant cantități importante, polițiștii merg pe lanț înapoi 

pentru verificări. Se începe de la atestatul de producător și de la 

filele din carnetul de comercializare, se investighează și se des-

coperă că pe terenul pe care acesta îl are în posesie nu este cul-

tivat nimic. De acolo, cercetările iau o turnură către zona de eva-

ziune fiscală.

Fals și uz de fals pentru a 
dobândi plata pe suprafață
Reporter: Care sunt rezultatele DICE la sfârșit de an în ceea 
ce privește acțiunea „Fermierul”?
Daniel Biro: În cadrul planului de acțiune „Fermierul”, declanșat 

pe data de 25 mai 2015, organele de Poliție din cadrul DICE au 

organizat și desfășurat până în prezent 9.225 de acțiuni, ocazie 

cu care au fost executate 32.118 controale în piețe și târguri, fi-

ind verificate 86.362 de mijloace de transport. Cu această ocazie 
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au fost constatate 1.758 de infracțiuni, din care 575 la 

Legea nr. 241/2005, fiind aplicate un număr de 56.245 

de sancțiuni contravenționale în valoare de 32,9 milioa-

ne lei, totodată confiscându-se bunuri și produse în va-

loare de 4,1 milioane lei.

Reporter: Știm că DICE are competențe inclusiv 
pe verificarea veridicității documentelor necesare 
obținerii subvenției în agricultură. Care sunt cele mai 
frecvent întâlnite infracțiuni pe zona plăților directe?
Daniel Biro: Există anumite persoane care depun la 

Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) 

documente doveditoare necesare obținerii subvenției, 

din care rezultă că au luat în arendă anumite 

suprafețe de teren, respectiv că proprietarii terenu-

rilor în cauză i-ar fi împuternicit pe ei (și aici nu sunt 

necesare documente autentificate la notariat) să în-

caseze plățile directe. Însă, în momentul în care sunt 

efectuate cercetări amănunțite, lucrătorii de Poliție 

află de la proprietar că acesta neagă de existența 

unor astfel de contracte.

Totodată, nu puține au fost cazurile când proprietarii 

de drept ai terenurilor s-au deplasat în vederea depunerii docu-

mentelor prin care solicitau plata pe suprafață, iar funcționarii 

APIA susțineau că deja venise altcineva pentru acești bani. 

Bineînțeles, cei păgubiți fac plângere, iar noi intervenim. Am 

descoperit inclusiv că păgubiții, după ce au aflat că altcine-

va le-a luat banii, s-au dus cu scandal peste cei în cauză. Pen-

tru a evita contactul cu autoritățile, cei din urmă le-au propus 

păgubiților că le înapoiază banii, doar să renunțe la plânge-

re. În acest caz, îi atenționăm pe petenți că intră la complici-

tate. Ei știau că infractorul încasase banii ilegal, prin fals, prin 

înșelăciune, a uzat și ei de acel fals și, atunci, după prevederile 

Codului Penal și de Procedură Penală și ei sunt vinovați.

Reporter: Vă rugăm să ne oferiți mai multe detalii despre 
acțiunea „Subvenția în agricultură”. Câte dosare penale ați în-
aintat către Parchet sau DNA?
Daniel Biro: În cadrul planului „Subvenția în agricultură”, 

declanșat pe data de 6 ianuarie 2015, au fost înregistrate de 

către organele de Poliție din cadrul DICE 1.163 de dosare pe-

nale, dintre care în 163 de dosare s-a început urmărirea penală 

„im personam”. Cu această ocazie au fost constatate 1.761 de 

infracțiuni.

Reporter: Din tot ceea ce înseamnă activitatea Poliției de In-
vestigare a Criminalității Economice pe segmentul agriculturii 
și industriei alimentare, care este cea mai prolifică zonă unde 
s-a dezvoltat infracționalitatea?
Daniel Biro: Activitatea de constatare este în scădere, dar 

totuși se menține la un nivel observabil.

Datele noastre statistice relevă că în cadrul planului de acțiune 

„Vatra”, declanșat la data de 6 ianuarie 2015, au fost efectu-

ate 29.611 controale la unitățile de morărit, panificație, pa-

tiserie, depozite de cereale, dar și la alte unități comerciale 

care desfășoară activități în domeniul de referință, totodată fi-

ind verificate și mijloacele de transport. Cu această ocazie au 

fost constatate 2.037 infracțiuni, din care 1.291 la Legea nr. 

241/2005 (pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale), 

94 la Legea nr. 8/1996 (privind dreptul de autor și drepturile 

conexe) și 652 de alte infracțiuni conexe, valoarea prejudiciului 

cauzat fiind estimată la suma de 277,5 milioane lei, iar a celui 

recuperat de 33,6 milioane lei. În aceste spețe au fost cercetate 

2.031 persoane, dintre care pentru 63 au fost luate măsuri pre-

ventive. În această perioadă au fost înregistrate de către orga-

nele de Poliție din cadrul DICE 1.812 dosare penale la Legea 

241/2005, totodată fiind înregistrate 482 dosare penale în care 

se efectuează cercetări pentru alte 746 infracțiuni 

conexe.

Au fost aplicate sancțiuni contravenționale, dintre 

care 11.012 la Legea nr. 12/1990 republicată (privind 

protejarea populației împotriva unor activități comer-

ciale ilicite), 94 sancțiuni contravenționale la OUG 

12/2006 (pentru stabilirea unor măsuri de reglemen-

tare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor pro-

cesate din cereale) modificată de OUG 93/2009, dar 

și 21.358 sancțiuni contravenționale la alte acte nor-

mative, valoarea totală a acestora fiind de aproape 

26,4 milioane lei.

Valoarea totală a bunurilor care au fost indisponibi-

lizate în cadrul dosarelor penale este de aproximativ 

48,1 milioane lei, fiind luate măsuri de confiscare sau 

indisponibilizare a 83 de mijloace de transport în va-

loare de 808.540 lei. Totodată, valoarea bunurilor ridi-

cate în vederea confiscării este de 2,9 milioane lei.

Nu în ultimul rând, pentru 22 de unități de morărit 

și panificație, activitatea a fost suspendată/oprită, 

având în vedere neregulile constatate cu ocazia con-

troalelor efectuate.
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sporuri semnificative de producție în 

comparație cu martorii – în medie pes-

te 16%-25%, cu vârfuri de producție 

de 6.050 kg pe ha în Italia.

 De asemenea, calitatea din punct de 

vedere al conținutului în proteină este 

foarte bună, realizând un conținut de 

proteină de 38-40%.

Avantajul principal, alături de producti-

vitate, este acela al posibilității contro-

lului buruienilor problemă în cultura de 

soia, prin utilizarea erbicidelor pe bază 

de tribenuron metil care controlează 

cu succes un spectru important de bu-

ruieni dicotiledonate la un cost foar-

te mic. 

Caracteristicile 
morfo-fiziologice 
ale soiului 
PROCERA 1020 
STS
Acestea îl recomandă pentru cultură în 

sistem intensiv în toate zonele de cul-

tură a soiei din România, fiind testat cu 

succes în rețeaua națională de testare, 

unde a obținut în perioada de testare 

următoarele caracteristici:

• este rezultatul progresului tehnic 

în ameliorare adoptat de Procera

• reprezintă un progres tehnic în 

combaterea în postemergență a 

buruienilor dicotiledonate „pro-

blemă” din cultura soiei (Cirsium, 

Xantium, Datura, Chenopodium, 

Amaranthus, Sonchus, Raphanus, 

Sinapis, Capsella, Solanum, sa-

mulastra de rapiţă, samulastra de 

floarea soarelui)

• valorifică foarte bine terenurile pu-

ternic îmburuienate

• permite rotația firească soia – ce-

reale păioase de toamnă, dato-

rită remanenței scăzute, dar și 

specificității produselor pe bază 

de tribenuron metil

• costuri scăzute pentru combate-

rea buruienilor dicotiledonate în 

comparație cu erbicidele pe bază 

de imazamox folosite, de până la 

10 ori mai ieftin. Costul pe hectar 

se reduce cu 70-90 euro/ha.

Soia PROCERA 1020 STS este un soi 

cu rezistență la erbicidele pe bază de 

tribenuron metil. Astfel, pentru contro-

lul buruienilor dicotiledonate sensibile 

la tribenuron metil se folosesc erbici-

de care au în compoziție numai această 

substanță activă în doză de 15g s.a/ha.

Pentru controlul buruienilor sensibi-

le la tribenuron metil, se poate folosi 

în postemergență produsul Helmstar 

75WG în doză de 20g/ha sau Trimmer 

75 WG în doză de 20g/ha. Momen-

tul optim de aplicare este atunci când 

plantele de soia au 3 frunze trifolia-

te, moment în care începe zona de 

toleranță ridicată la erbicid.

Soiul PROCERA 1020 STS este dis-

ponibil în anul 2016 spre comerciali-

zare, din categoriile Prebază 2 și Bază, 

precum și pentru parteneriate de mul-

tiplicare a semințelor de soia.

Conceptul 
tehnologic STS 
TEK 
Conceptul care vine în întâmpinarea 

fermierilor cu o soluție optimizată în 

ceea ce privește combaterea chimică 

a buruienilor dicotiledonate din cul-

tura de soia, prin soiul cu rezistență 

genetică la tribenuron metil - PRO-

CERA 1020 STS presupune utili-

zarea erbicidelor sulfonilureice pe 

bază de tribenuron metil și prezintă 

Soiul de soia 

PROCERA 1020 STS 

 este rezistent la 

tribenuron metil  

și poate fi cultivat în 

sistemul de tehnologie 

STS TEK 

Cultură mare

Nou concept 
tehnologic:
Soia rezistentă la 
tribenuron metil
Procera 1020 STS
Soia, considerată de nutritioniști 
ca fiind “alimentul minune”, din 
punct de vedere al particularităților 
ei nutriționale și al proprietăților 
compușilor săi, poate fi considerată și 
de către fermieri o plantă minune, da-
torită particularităților ei agronomice 
și economice. 
Cu toate acestea, suprafețele culti-
vate cu soia în România au scăzut 
foarte mult de la momentul interzicerii 
cultivării soiurilor modificate genetic, 
de la 400.000 ha până la 70.000 ha 
cultivate în anul 2015. 
Scăderea suprafețelor de soia din 
ultimii ani în România s-a datorat și 
randamentului scăzut al culturii în 
condiții de neirigat. O altă cauză a 
micșorării suprafețelor a fost și cea a 
costurilor ridicate pentru combaterea 
buruienilor, și totodată a problemelor 
create de utilizarea anumitor erbicide, 
cum sunt cele pe bază de imazamox. 
În acest context, toți fermierii 
așteptau acceptarea reintroducerii în 
cultură a soiei modificete genetic, lu-
cru de care nu poate fi vorba în Eu-
ropa!

Uitată pentru o vreme de fermieri, cul-

tura de soia are o nouă șansă în con-

textul agro economic actual, în care 

fermierul român este stimulat prin 

subvenția suplimentară de 325 euro/ha 

acordată de Uniunea Europeană. 

Faptul că soia convențională este foar-

te greu de cultivat de către fermieri, 

datorită costurilor ridicate și a proble-

melor de control al buruienilor, a gene-

rat o nouă soluție pentru tehnologia de 

cultură la soia. Această soluție se poa-

te compara cu cele descoperite la cul-

tura de floarea-soarelui prin ameliora-

rea varietăților spre a tolera erbicide 

nespecifice.

Astfel, a fost dezvoltată tehnologia pen-

tru soia tolerantă la erbicide pe bază 

de tribenuron metil. PROCERA vine în 

piața soiei cu conceptul STS TEK care 

presupune cultivarea soiei tolerante la 

tribenuron metil în condiții de tehnolo-

gie neconvențională, dar NON-GMO!

Compania PROCERA promovează 

soiuri de soia cu genetica companiei 

americane Stine și conținând tehno-

logia STS TEK, în România și la nivel 

european.
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o efectuăm pe sola destinată școlii 

de viță-de-vie este sfințirea locului re-

spectiv prin stropirea cu agheasmă, 

în cazul în care un preot nu ne poate 

face o slujbă de sfințire. Orice pământ 

este necurat, pe el întâmplându-se 

În școala de viță-de-vie există mai mul-

te modalități de plantare a butașilor 

altoiți și nealtoiți. Însă, cea mai econo-

mică metodă este cea în care butașii 

se plantează în teren nebilonat.

Creștini fiind, prima operațiune pe care 

Horticultură

Plantarea butașilor în 
teren nebilonat PROF. VIRGIL GHIUȚĂ

diverse contaminări din tot felul de 

surse (cadavre, vrăji etc). Este drept 

că pământul poate fi curățat și cu in-

secticide, dar la momentul oportun.

Respectând metodologia clasi-

că, încercăm să aducem câteva 

îmbunătățiri. Astfel, nu este obli-

gatoriu ca fertilizarea de bază cu 

îngrășăminte organice și chimice să 

se facă la plantele anterioare, de-

oarece unele dintre acestea pără-

sesc târziu terenul (de exemplu, varza 

de toamnă), iar dacă vrem să plan-

tăm butașii în acea toamnă, nu mai 

reușim decât în primăvară. Îngrășăm 

acel teren cu mraniță sau cu gunoi 

de păsări, care este mult mai puter-

nic decât cel semidescompus, cum se 

preconizează.

Urmează, firește, desfundarea ace-

lui teren. Deoarece nu prea dispunem 

de pluguri de desfundat și de tractoa-

rele adecvate, putem desfunda tere-

nul cu excavatorul. Pentru suprafețele 

mici de pepiniere chiar se recomandă, 

având în vedere că plugul balansoar 

necesită un spațiu mare de întoarce-

re și ne obligă la desfundatul manual 

al celor două capete, care știm cât de 

greu se efectuează, mai ales în lipsa 

forței de muncă.

Metoda clasică recomandă ca des-

fundătura să rămână în „brazdă cru-

dă” până în primăvară. În opinia mea, 

imediat după terminare, desfundă-

tura trebuie discuită și este necesar 

să facem și șanțurile de plantare la 

distanța de 70 cm între ele cu utilajul 

cu care se fac șanțurile pentru plan-

tarea cartofilor. De ce așa de apropia-

te, la 70 cm? Pentru economie de te-

ren și pentru că mijlocul mecanic cu 

care lucrăm îl „împrumutăm” de la cul-

tivatorii de cartofi.

Tehnologie inspirată 
din cea a cartofului sau a 
porumbului
De asemenea, și în privința înfigerii butașilor în șanțurile lor 

am niște recomandări. Dacă plantăm butașii toamna, terenul 

este deja umed și nu mai necesită udarea respectivelor cana-

le, iar peste iarnă butașii sunt aprovizionați cu umezeala din ză-

padă. Nici de marcatorul care să însemne locurile plantării nu 

mai este nevoie, deoarece după câteva înfigeri la 5 cm pe rând, 

ca să încapă pe un metru 20 de butași, obișnuința devine reflex 

necondiționat. De călcatul valului de pământ în lungul rândurilor 

„se ocupă” roțile mari ale tractorului.

Dacă plantăm primăvara, putem face canalele încă din toamnă, 

ca și în cazul plantării în biloane.

Întreținerea școlii de viță-de-vie poate fi ușurată prin prășirea 

cu prășitoarea mecanică folosită la cartofi și porumb, culturi 

care au rândurile distanțate tot la 70 cm. Se mai poate prăși cu 

prășitoarea trasă de cal.

Toate aceste păreri, recomandări ni le pot inspira culti-

varea cartofului și a porumbului, numai că noi, viticulto-

rii, în loc de plantat sămânță de cartof ori porumb plan-

tăm butași de viță-de-vie, iar pe rândurile noastre răsar 

cordițele viitoarelor vițe-de-vie bune pentru recoltat, 

stratificat, valorificat sau plantat la locul definitiv.
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După embargoul impus de Federația Rusă, producă-

torii de vin de peste Prut s-au angajat într-un demers 

de calitate și renaștere a tradițiilor și, totodată, în gă-

sirea de noi piețe de desfacere, după cum susține 

Dumitru Munteanu, directorul ONVV din Republica 

Moldova, iar România este țara care poate înțelege și 

aprecia cel mai bine vinurile moldovenești, având în 

vedere rădăcinile comune.

România este o piață țintă și se estimează că în 

câțiva ani va deveni piața numărul unu pentru vinu-

rile de calitate din Republica Moldova. „Anul trecut 

am reușit un salt important al exportului de vinuri 

„Vinul Moldovei - O 
legendă vie”, umbrela 
sub care sunt promovați 
producătorii de peste Prut
PLANTAȚIILE VITICOLE AȘEAZĂ MOLDOVA PE LOCUL 13 ÎN LUME MIHAELA PREVENDA

Astăzi, Republica Moldova are cea mai mare densi-
tate a viilor din lume – 3,8% din suprafața țării și 7% 
din terenurile arabile. Cu circa 128.000 de hectare 
de plantații de viță-de-vie pe rod, Moldova ocupă lo-
cul 13 în lume și locul șase în Europa. Sectorul viti-
vinicol formează 2,7% din produsul intern brut și 8% 
din totalul exporturilor din Republica Moldova. Filiera 
vinului cuprinde 140 de întreprinderi vitivinicole și 
peste 50.000 de producători de struguri. La finalul 
anului trecut, peste 20 de companii vitivinicole din 
Republica Moldova au participat cu un stand comun, 
sub brandul național „Wine of Moldova - A legend 
alive”, la târgul GoodWine 2015 de la București. 
„Pentru al doilea an consecutiv, vinificatorii din Re-
publica Moldova și Oficiul Național al Viei și Vinului 
și-au etalat oferta de produse pentru profesioniștii și 
iubitorii de vinuri din România. Oaspeții noștri au cu-
noscut legenda vinurilor moderne cu tradiții milena-
re”, a declarat Dumitru Munteanu, directorul ONVV 
Republica Moldova.

moldovenești în România de peste 1,5 ori, de la 22 crame ac-

tive pe piața românească. Târgul GoodWine este o platformă 

importantă pentru noi, unde putem să stabilim parteneriate de 

business și să fim mai aproape de consumatorii noștri. Suntem 

mândri că am reușit să convingem profesioniștii și connaisse-

ur-ii din România în calitățile deosebite ale vinurilor Moldovei, 

obținute în rezultatul transformărilor remarcabile prin care trece 

industria vinicolă din țara noastră în ultimii ani”, a punctat Du-

mitru Munteanu. Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) este 

o instituție publică din Republica Moldova, organizată printr-un 

parteneriat public-privat, rezultat al unui amplu proces de refor-

me în sectorul vitivinicol. Printre obiectivele de bază ale ONVV 

se numără diversificarea piețelor de desfacere și promova-

rea vinurilor moldovenești prin programul național și brandul 

național vinicol „Wine of Moldova. A legend alive”.

Producătorii, importatorii, distribuitorii şi consumatorii direcţi 

au avut ocazia să deguste 200 de vinuri și divinuri (distilate) 

din Republica Moldova, unele în premieră absolută pentru Ro-

mânia, provenind de la 24 de companii: Aroma, Bardar, Barza 
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Albă, Molda/A-wine, Bostavan, Călărași Divin, Car-

pe Diem, Castel Mimi, Chateau Vartely, Cricova, Minis 

Terrios, Equinox, Et Cetera, Fautor, Mezalimpe, Mold-

Nord, Nis-Struguraș (Dionis Club), Purcari, Suvorov-

Vin, Vinăria DAC, Vinăria din Vale, Vinăria Țiganca (Gi-

tana), Vinuri de Comrat și Wine International Project 

(Garling).

Incursiune în istoria 
vitivinicolă prin 
intermediul evenimentelor 
masterclass
Tradițiile seculare, dar mai ales inovația și dinamismul 

industriei vitivinicole din Republica Moldova au putut 

fi descoperite în cadrul a două evenimente master-

class, organizate timp de două zile la GoodWine.

Cu o incursiune în istoria vitivinicolă și terroir-ul ca-

racteristic, cei prezenți la masterclass-ul din prima 

zi au putut analiza senzorial oferta premium a Vi-

nului Moldovei. Cele 11 vinuri și divinuri de la cra-

mele Cricova, Fautor, Dionis Club, Purcari, Chateau 

Vartely, Vinăria din Vale, Gitana, Castel Mimi, Bar-

za Albă, Călărași Divin și Aroma, au demonstrat că 

noua identitate vinicolă a Republicii Moldova este sprijinită de o 

evoluție calitativă incontestabilă.

La masterclass-ul din cea de a doua zi, organizat cu suportul 

Proiectului USAID pentru competitivitate, participanților le-au 

fost oferite spre degustare produse cu personalitate unică – 

șapte vinuri „de autor” în ediție limitată, de la Asociația Micilor 

Producători din Moldova, semnate de virtuozii cramelor Equinox, 

Molda/A-Wine, Carpe Diem, Et Cetera, Vinăria DAC, Mezalimpe 

și Minis Terrios.

Într-un cadru profesionist și amical, ambele evenimente au fost 

prezentate de Cătălin Păduraru, de fiecare dată cu „casa închisă”.

„Vinul este un produs aspiraţional, care nu face parte din logica 

industrială. Nu este suficient ca acesta să aibă un preţ bun, ci 

tot „bagajul” cu elemente acorporale din spatele lui trebuie să 

ajungă la  cunoştinţa consumatorilor. Pentru al doilea an con-

secutiv am plăcerea să prezint selecții impresionante de vinuri 

din Republica Moldova, iar în această ediție, să-mi lărgesc pre-

zentarea cu vinurile Asociației Micilor Producători, care merită 

o atenție specială, îndeosebi din partea reprezentanților wine-

shopurilor și HoReCa din România. Apreciez calitatea şi profilul 

de produs al Vinului Moldovei, motiv pentru care pot să mă de-

clar un promotor activ al acestuia. Sunt absolut convins că, oda-

tă ce îl va cunoaște mai îndeaproape, consumatorul român va 

îndrăgi vinul din Republica Moldova”, a arătat Cătălin Păduraru, 

reputat critic de vin, expert degustător și CEO IWCB.

Prezența masivă la masterclass-uri a reflectat interesul pe care 

îl are piața din România pentru produsele din Republica Moldo-

va, a căror preț și calitate corespunde tendințelor de dezvoltare 

a pieței românești.
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În vederea atingerii obiectivului de utilizare durabilă a 

produselor de protecție a plantelor (PPP), prin redu-

cerea riscurilor și a efectelor acestora asupra sănătății 

umane și a mediului, în ultimii ani au avut loc o serie de 

modificări legislative asupra cărora inginerul agronom 

Ionuț Pavel nu a insistat prea mult. S-a axat însă asu-

pra transformărilor claselor de pericol la pesticide, mai 

exact asupra obligativității informării cumpărătorilor de 

către comercianți. Spune că dacă înainte clasele de risc 

erau numerotate I, II, III, IV, în prezent acestea au devenit 

X, Xn, T și T+, iar multe dintre produse au fost absorbi-

te de clasa T. Ne-a mărturisit că unitățile de desfacere 

pe care le deține nu au autorizațiile necesare comerci-

alizării de produse din clasele T și T+, deoarece a con-

siderat nu era momentul să facă demersurile necesare 

pentru acreditare, în condițiile în care și legislația actu-

ală se va schimba, iar la ora actuală, sunt puține produ-

se înscrise în cele două categorii, produse care pot fi cu 

ușurință înlocuite cu altele clasificate X și Xn. „Trecând 

în T, substanțele active respective atrag obligativități 

Fitofarmacia, o afacere 
pentru profesioniști
IONUȚ PAVEL, COMERCIANT DE PPP-URI, DAR ȘI FERMIER IONEL VĂDUVA

În condițiile în care mulți dintre micii legumicultori din Româ-
nia abuzează uneori de pesticide în încercarea lor disperată de 
a face față virulenței crescute a atacurilor de boli și dăunători, 
vânzătorii din fitofarmacii au o importanță din ce în ce mai mare 
prin educarea și formarea consumatorului, vânzătorul fiind un 
adevărat „zeu” în opinia inginerului agronom Ionuț Pavel, fermi-
er și deținător a două fitofarmacii în zona Moldovei. Unui vân-
zător într-o fitofarmacie îi trebuie minimum o diplomă de liceu 
agricol, este de părere Ionuț Pavel. El a mărturisit însă că în 
unele județe se acceptă inclusiv liceele de chimie-biologie.

atât pentru cumpărător, cât și pentru comerciant (fitofarmaciile tre-

buie autorizate). În zona Tecuciului, în care activez, pentru T și T+ 

sunt autorizate maximum două unități dintr-un total de 30-40.  În 

viitor, am înțeles că nu va mai exista nici clasificarea aceasta, ci 

doar «profesioniști» și «amatori». Atunci, cam toți care utilizează 

pesticide vor fi nevoiți să se autorizeze”, a declarat inginerul agro-

nom Ionuț Pavel, cu ocazia Forumului Optitech „Legume de record 

mondial” organizat de Syngenta în luna decembrie a anului 2015.

Mulți dintre micii 
producători agricoli 
folosesc necorespunzător 
PPP-urile
Pentru că a deschis Cutia Pandorei în ceea ce privește acest do-

meniu sensibil, Ionuț Pavel a vorbit despre utilizarea nesăbuită a 

pesticidelor de unii mici producători de fructe și legume de la noi 

din țară, persoane fie ignorante, în opinia sa, fie lipsite de fon-

durile necesare tratării materiei-prime în mod preventiv. Nu a ui-

tat să precizeze că sunt și legumicultori „din tată-n fiu”, persoa-

ne care cunosc modalitățile de tratament și substanțele active 

încă din adolescență și care le utilizează corespunzător. Și într-un 

caz, și în celălalt, rolul unui vânzător bine informat dintr-o unita-

te autorizată de comercializare a PPP-urilor este vital, conform 

spuselor moldoveanului... de „zeu!”. Dar nu numai vânzătorii din 

fitofarmacii trebuie să educe cumpărătorii. Rolul de informare co-

rectă îl au, conform spuselor inginerului agronom, și producătorii. 

„Aici sunt două aspecte diferite demne de luat în seamă: în primă 

instanță vorbim de cei care, fiind legumicultori de nivel mic, nu au 

putere financiară și folosesc tratamentul fitosanitar doar atunci 

când sesizează problemele (total incorect în cazul fungicidelor). 

Numai insecticidele le putem folosi în momentul în care obser-

văm acel prag economic de dăunare. Fungicidele le aplicăm pre-

ventiv și respectăm exact perioada lor de protecție – contact 

șapte zile, sistemic sau în funcție de climă. Producătorii mici cer 

de obicei un produs oarecare pentru problema întâlnită. Atunci 

când pesticidele respective nu mai au efectul scontat, pentru 

că s-au aplicat prea târziu sau în cantități nerecomandate (unii 

nu știu să folosească dozele, habar n-au), cei în cau-

ză vin și spun că nu sunt bune produsele, în condițiile 

în care ele sunt aceleași. Pe de altă parte sunt însă și 

alții (puțini la număr) care deja știu despre ce este vor-

ba, știu exact ce cumpără și cu care nu sunt probleme. 

Este și cazul celor care fac legumicultură din tată-n fiu. 

Eu am fost profesor de educație tehnologică la Matca 

(bazin legumicol renumit în țară) acum 15 ani, înainte 

să mă ocup de comerțul cu PPP-uri. Copiii cu care lu-

cram aveau habar de substanțele active utilizate la vre-

mea respectivă, nu le pronunțau corect, dar le știau, a 

afirmat Ionuț Pavel. De asta, într-o fitofarmacie, vânză-

torul e ca un zeu, are putere foarte mare! Cu primii, și 

la ora actuală mă lupt și le spun ce înseamnă timpul de 

pauză. În acest context, și firmele producătoare au și 

ele partea lor de vină - dau timpul de pauză în funcție 

de interes. Cum să ne explicăm faptul că un produs cu 

utilizare imediată la culturi de genul salatei are timpul 

de pauză trei zile, iar același produs are la grâu timp de 

pauză 40 de zile? Se știe că acel grâu nu va fi consu-

mat mai devreme de 40 de zile, iar salata repede.” 

Și pentru că se afla la un forum dedicat legumiculturii, 

Pavel a „riscat” inclusiv o recomandare ad-hoc de tra-

tament cu produse Syngenta. În cazul infecțiilor fun-

gice la unele legume, el recomandă un tratament pre-

ventiv cu Ortiva Top, un produs care are înglobată o 

strobilurină: „Te salvează și atunci când deja este insta-

lată boala, adică are și un efect curativ și de înverzire 

(green effect). Eu l-aș recomanda minimum de două 

ori ca tratament în perioada de vegetație.” 

Mai mult, pentru a veni în întâmpinarea celor care vor 

să facă o carieră din vânzarea de PPP-uri, Ionuț Pavel 

a precizat că unui vânzător într-o fitofarmacie îi trebuie 

Protecția plantelor
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minimum o diplomă de liceu agricol. El a mărturisit însă 

că în unele județe se acceptă inclusiv liceele de chi-

mie-biologie. „Am întâlnit însă persoane fără școală 

care «băteau» inginerii la cunoștințe, a punctat moldo-

veanul. Dacă nu știi meserie, nu vinzi. Am întâlnit fito-

farmacii în Râmnicu Sărat, la Tulcea, care n-au vad, dar 

vând foarte bine, pentru că au un om bun.”

Fitofarmaciile au răsărit 
ca „ciupercile după 
ploaie”
Contrabanda cu pesticide falsificate, precum și impor-

turile „under the counter” din țări cu taxe mai mici au 

reprezentat alte două subiecte de discuție, sensibile 

de altfel pentru cei care activează în domeniu. Pen-

tru că au văzut oportunitățile, fitofarmaciile au „răsărit 

precum ciupercile după ploaie”, apreciază Ionuț Pa-

vel. Chiar și așa, marjele de câștig sunt la niveluri de-

cente pentru cei care vând produse pentru protecția 

plantelor. „O să vă spun un secret: vânzarea a ră-

mas constantă, consumul a crescut! Vin foarte multe 

substanțe din afară, la negru: din Italia, din Spania, respectiv din 

Ucraina. Tot ce se interzice în UE, contrabandiștii aduc. 

Fitofarmaciile mele au mers la fel sau au scăzut ca vânzări, 

însă consumul a crescut pe alte filiere. Dacă iau Tecuciul și 

mă duc așa cu săgeți 15 km, suntem 50 de fitofarmacii. Este o 

concurență foarte mare. Sunt cei cu depozite de materiale de 

construcții care vor să-și deschidă și ei astfel de unități. Au în-

ceput deja cu îngrășăminte de bază (au logistica necesară) și 

au și salahori. Aș fi snob să spun însă că nu este profitabilă o 

fitofarmacie, că altfel m-aș fi lăsat de business. Sunt mulți care 

spun că nu, dar eu îi întreb de ce mai fac asta?”

Ca maximum de profitabilitate pentru Ionuț Pavel, perioada 

2006-2008 a fost „cea mai bună”. El spune că pe atunci erau 

mult mai puține fitofarmacii, însă situația de acum este alta: „Au 

văzut și alții că merge, s-au înmulțit și a scăzut marja. La noi în 

zonă, produsele de fitofarmacie sunt cele mai ieftine din țară. 

Noi ne mulțumim cu o marjă de cinci la sută la produsele ma-

croambalate, unde prețurile sunt mai mari. La microambalate, 

la plicuri, fiole, poți merge chiar și cu 15% marjă. În țară însă, 

distribuitorul îți dă chiar și 25% discount și mai pune și el 10 la 

sută. În cazul nostru, tot noi, din discountul nostru, lăsăm”, a mai 

declarat Pavel.

Micotoxinele, mai 
periculoase decât pesticidele
Pentru prima dată, un comerciant de pesticide afirmă că produ-

sele pentru protecția plantelor pot fi periculoase, însă mai repe-

de ne omoară unele legume și fructe cu micotoxine, spre exem-

plu. Ionuț Pavel ne-a spus, cu subiect și predicat, că „în cazul 

micotoxinelor, riscul de deces este mai mare. N-aș vrea să fiu 

avocatul diavolului (totuși îmi câștig pâinea din pesticide), dar 

cei care combat pesticidele trebuie să știe că un fruct care n-a 

fost stropit și care este bolnav, are mai multe micotoxine de-

cât reziduurile de produse pentru protecția plantelor. Nimeni nu 

are curaj să spună în mass-media că de la pesticide se poate 

muri, dar încet. În cazul micotoxinelor, însă, riscul de deces apa-

re chiar în trei luni sau într-un an. Din cauza pesticidelor poți 

face un cancer, încet-încet, și poți trăi chiar 10 sau 20 de ani; se 

micșorează doar speranța de viață. Pe când la un fruct netratat, 

poți muri în două luni.”

El susține că, în piețe, nu mai testează nimeni legumele și fruc-

tele pentru remanența pesticidelor în materia-primă comerciali-

zată. Din cauza bolilor din ce mai rezistente și a dăunătorilor ale 

căror atacuri sunt din ce în ce mai virulente, producătorii agricoli 

utilizează mai multe pesticide. Chiar și așa, în viziunea proprieta-

rului de fitofarmacii, legumele și fructele noastre sunt mai bune 

calitativ în comparație cu concurența europeană și cea din Turcia. 

„Nu mai testează nimeni legumele și fructele românești de încăr-

cătura de pesticide (cele comercializate în piețe). La castravete, 
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spre exemplu, dacă înainte tratamentele se efectuau 

săptămânal, acum se fac la trei zile. Timpul de pau-

ză nu se mai respectă (și aici vorbesc de toată lumea). 

În zona Matca nu se mai practică rotația culturilor, nu 

se mai face nimic. Există doar două cicluri: tomate-

castraveți, castraveți-tomate, în principal, deoarece vi-

netele și ardeii sunt în plan secundar. De aceea, acolo 

s-au înmulțit foarte mult dăunătorii, bolile au căpătat 

rezistență din cauza utilizării în exces a produselor de 

protecția plantelor, iar producătorii de legume fac tra-

tamente non-stop. Față de legumele și fructele impor-

tate însă, cele românești sunt mai bune. Și asta pen-

tru că primesc pesticide o idee mai puțin din cauză 

că suntem mai săraci decât horticultorii din vest și din 

alte țări terțe și, în al doilea rând, din cauza substratu-

lui de cultură. Eu am fost și în Italia, și în Grecia, acolo 

legumele sunt obținute numai pe plastic. Ale noastre 

au puțin gust pentru că încă mai avem pământ, încă le 

mai ținem ancorate acolo”, a precizat inginerul agro-

nom Ionuț Pavel.

Grădină lângă casă, dar și 
cultură mare
Moldoveanul cu care am discutat nu numai că vinde pesticide, dar 

face comerț cu semințe certificate și agricultură. Ionuț Pavel culti-

vă „în spatele casei” 0,2 ha cu legume și 4 ha cu cereale, anul acesta 

pariul său (necâștigător) fiind porumbul (asolament anual).

Dacă la tomate a obținut o producție bună de pe cei aproximativ 700 

metri pătrați, dar pe care a păstrat-o pentru consum propriu și pen-

tru prieteni și familie (nu consideră că poate face business din legu-

micultură), de pe cele patru hectare cultivate cu porumb a reușit să 

obțină o medie de doar 4.800 de kilograme de boabe la hectar pe 

care o stochează. Asta în ciuda practicării unei tehnologii propice și 

a utilizării de sămânță certificată. „Anul acesta am obținut între 3 și 4 

kilograme de tomate pe plantă, ceea ce înseamnă o producție foarte 

bună. Folosesc sămânță hibridă, dar eu fiind un fermier mic, am cum-

părat răsadul produs de altcineva. Cu tomate am plantat circa 700 de 

metri pătrați (o treime din cele 0,2 ha pe cât produc legume în spate-

le casei). Din 0,2 ha cultivate cu legume nu poți face însă producție 

pentru piață. Singura șansă – într-un an când o legumă are preț, doar 

asta să faci, să fii acolo. Cu 0,2 ha poți câștiga ceva doar în anii buni. 

Eu sunt inginer agronom și mai am patru hectare de cultură mare (un 

an grâu, un an porumb, un an floarea-soarelui), nu pot împărți, aso-

lamentul este anual. Dacă aș face o fermă legumicolă pe cele patru 

hectare, fără probleme aș face un business. Anul acesta am avut po-

rumb pe cele patru hectare, iar materia-primă obținută o am pe stoc 

acum. La hectar am obținut 4.800 kilograme de porumb-boabe cu 

o tehnologie foarte bună. Arșița a fost însă de vină pentru producția 

slabă. Am avut anul acesta DKC4608 de la Monsanto, așa-numitul 

bob de aur. Anul 2014 a fost anul lui. În 2015 însă, alt hibrid de la 

Monsanto a fost câștigător.

Protecția plantelor
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Mihai Racovicean își dorește ca proiectul său - „Cadastrul și ro-

lul acestuia în economia de piață cu aplicabilitate în domeniul 

administrației publice locale” - să devină o unealtă de informare 

cu o largă adresabilitate, chiar și tinerilor care se formează în do-

meniu. „«Programul național de cadastru și carte funciară» care 

se va realiza prin «Înregistrarea sistematică a cadastrului» meri-

tă să fie explicat și detaliat în presa de specialitate, ai căror con-

sumatori sunt chiar proprietarii de imobile din România. Proiectul 

«Cadastrul și rolul acestuia în economia de piață cu aplicabilitate 

în domeniul administrației publice locale» se adresează publicu-

lui larg, dar şi studenților din domeniu. Scopul nostru este ca fie-

care participant la acest mare proiect să înțeleagă rolul pe care 

îl are, astfel încât timpul de realizare a programului să fie rapid și 

să conducă la realizarea binelui public în România”, se precizează 

în documentul de poziție.

Radio România Antena Satelor împreună cu Centrul „PIFCA” și 

„AEF” România realizează săptămânal emisiunea „Înregistrarea 

sistematică a cadastrului pe înțelesul tuturor”, în care se prezin-

tă noutățile din domeniu, mesaje privind stadiul aplicării Progra-

mului național de cadastru și carte funciară și orice alte materia-

le care să contribuie la construirea unui domeniu de importanță 

națională, așa cum este declarat cadastrul în România, invitând 

pentru dezbatere personalități din domeniu, primari, dar și autori-

tatea supremă din domeniu din țara noastră.

Pe lângă formarea continuă a studenților, proiectul își propune 

inclusiv să susțină competitivitatea printre viitorii tineri cadastriști, 

gândind inclusiv un concurs intitulat „Învingători în cadastru” 

(noua denumire rezultată la sugestia colaboratorilor). „Deoarece 

considerăm important şi viitorul acestei profesii, în cadrul noului 

format al emisiunii radio și rubricii din paginile publicației Revista 

Fermierului, partenerii își propun să organizeze un concurs desti-

nat studenților de la facultățile de profil din țară, intitulat „Învingă-

tori în cadastru”, concurs pe care dorim să-l realizăm cu sprijinul 

partenerilor noștri consacrați: Universitatea de Științe Agricole 

și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” 

din Timișoara și Universitatea Politehnică din Timișoara, dar şi cu 

ajutorul Consiliului Județean Timiș, astfel încât tinerii care repre-

zintă speranța profesiei să înțeleagă țintele pe care trebuie să le 

atingă, pentru a rezolva problema evidenței proprietăților în Ro-

mânia”, se precizează în document.

Cadastrul și rolul acestuia 
în economia de piață
INGINERUL CARE SE LUPTĂ PENTRU REFORMAREA CADASTRULUI AGRICOL DE PESTE UN 
DECENIU, VREA SĂ EDUCE TINERII SPECIALIȘTI PRIN MASS-MEDIA  IONEL VĂDUVA 

Revista Fermierului achiesează și ea la demersul de 
reformare a cadastrului agricol, inițiat încă de acum 
zece ani prin proiectul „Cadastrul și rolul acestu-
ia în economia de piață cu aplicabilitate în dome-
niul administrației publice locale”, care se derulează 
încă din anul 2005 sub motto-ul: „Al Domnului este 
pământul cu tot ce este pe el...” Psalmul 24:1a, „Iar 
specialiştii din toate domeniile cunoașterii au obli-
gaţia să-l studieze, să-l măsoare, să-l împartă și să-l 
îngrijească pentru a-l lăsa generațiilor viitoare”, de-
marat de dr. ing. dipl. Mihai Racovicean. Potrivit unei 
scrisori deschise transmise Președinției de către Ra-
covicean, acesta apreciază că numai prin dialog se 
pot realiza proiectele propuse, promovând valorile și 
profesioniștii.

Cadastru și carte funciară
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asigurarea viitorului sănătos în profesie. De asemenea, vom lan-

sa programul de formare continuă „Munca în echipă în cadastru”, 

care se va finaliza cu concursul „Învingători în cadastru” al cărei 

obiectiv general este promovarea ideilor de competiţie şi perfor-

manţă, precum şi a spiritului de echipă. Se vor valorifica astfel cu-

noştinţele obţinute la disciplinele care fundamentează cadastrul, 

în vederea însușirii principiilor generate de „Programul național 

de cadastru și carte funciară”, care se va realiza prin „Înregis-

trarea sistematică a cadastrului” în România. Cu oameni bine 

formați, cu ținte corect fundamentate și cu responsabilitate, cali-

tate și eficiență putem să aducem și noi o contribuție la adevăra-

ta reformă din cadastru”, a conchis Mihai Racovicean.

În anul 1999, în calitate de director al Oficiului de Cadastru Agri-

col și Amenajarea Teritoriului Agricol Timiș, Racovicean a lansat 

reforma în cadastru agricol „Muncim și câștigăm”, o reformă sim-

plă fundamentată pe cinci puncte. Conform propriilor mărturi-

siri, acesta a fost un proiect de reformă clar, aprobat de Ministe-

rul Agriculturii și Alimentației. În mod iresponsabil, el a fost însă 

abandonat, având un „caracter prea futurist”.

Dr. ing. dipl. Mihai Racovicean precizează totodată că, dacă refor-

ma ar fi fost implementată cu seriozitate la nivelul României în-

cepând cu anul 1999, acum ar fi trăit în alte condiții din punct de 

vedere al fondului funciar.

Pentru a avea un program 
național de cadastru și 
carte funciară trebuie 
eliminat controlul 
politicianist

În documentul transmis Președinției de către Mi-

hai Racovicean, se precizează că, la un moment dat, 

pe parcursul derulării Programului național de ca-

dastru și carte funciară există riscul să apară diverse 

disfuncționalități, toate puse pe seama slabei pregătiri 

a personalului participant la program, respectiv al „con-

trolului politicianist fundamentat pe firmele de casă”.

„Luând în calcul faptul că am lucrat la un proiect de 

cercetare privind modul de realizare a înregistrării sis-

tematice a cadastrului, mă văd nevoit ca om respon-

sabil, ca pasionat de cadastru, cu realizări dovedite și 

recunoscute de ANCPI, Universități, Justiție, mass-

media etc, ca bun român, să atrag atenția asupra unor 

aspecte care vor genera disfuncționalități majore în re-

alizarea Programului național de cadastru și carte fun-

ciară”, mărturisește inginerul Mihai Racovicean. El mai 

spune că dacă nu vor fi găsite soluții corecte care să 

elimine orice formă de control politicianist fundamen-

tat pe firmele de casă, prin piedici sau șmecherii legis-

lative care să acopere incompetența profesională și 

să susțină iresponsabilitatea sistemului nefuncțional, 

dacă nu se va elimina frica de a spune lucrurilor pe 

nume, nu vor fi ascultați profesioniștii care au dovedit 

în timp că vor binele țării prin tot ce au propus, fără eli-

minarea intereselor de grup, „răspunderea va cădea în 

mod categoric în sarcina celor ce au auzit, au promis și 

au rămas implacabili”.

Deja, la mijlocul lunii noiembrie 2015, în cadrul emisiu-

nii „Înregistrarea sistematică a cadastrului pe înțelesul 

tuturor”, difuzată de Radio România Antena Sate-

lor, a fost lansată dezbaterea cu tema „Formarea pro-

fesională în domeniul cadastrului, un domeniu de 

importanță națională în viziunea Universităților din Ro-

mânia”, eveniment pe care Racovicean și-l dorește să 

devină lunar în cadrul rubricii „Sfertul academic desti-

nat cadastrului”. „Ne propunem astfel să realizăm turul 

Universităților din România care au organizată Specia-

lizarea Cadastru și măsurători terestre, să încercăm să 

prezentăm perspectivele, implicarea acestora în înfăp-

tuirea Programului Național de Cadastru și Carte Fun-

ciară, așa încât să determinăm asumarea rolului pentru 

Cadastru și carte funciară
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Începând cu a doua jumătate a anilor ’80, Claas a vândut pes-

te 15.000 de combine de recoltat şi combine autopropulsate de 

recoltat furaje pe piaţa utilajelor rulate, o piață aflată în continuă 

creștere. Astfel că, renumitul producător german de utilaje agri-

cole se dovedește a fi un jucător important și pe piaţa internaţio-

nală a utilajelor rulate.

FIRST CLAAS PLUS, noul program de certificare, lansat la 

Agritechnica 2015,  prezintă avantajul de a integra în mod au-

tomat garanţia de 12 luni MAXI CARE First Plus, care, în ca-

zul unor reparații în perioada de garanție, acoperă toate piesele 

de schimb CLAAS ORIGINAL şi consumabilele necesare, dar și 

lucrările de reparaţie efectuate de către dealerul local.

Programul FIRST CLAAS PLUS este disponibil pentru tractoare, 

combine de recoltat cereale şi combine de recoltat furaje Claas 

rulate, cu o vechime de până la trei ani. Procedura de certifica-

re se bazează pe cele mai riguroase standarde de calitate. Uti-

lajele rulate fac obiectul unui control minuțios efectuat exclusiv 

de către specialişti din centre autorizate Claas. Pentru mașinile 

de recoltat verificările sunt efectuate până la 390 de puncte de 

control, iar pentru tractoare până la 210 puncte. Acestea includ: 

radiatoarele, frânele, curelele, uşile, ambreiajele, cuzineţii, cabla-

jele, suspensia cabinei şi scurgerile la nivelul motorului şi al siste-

mului hidraulic.

Portal online Claas pentru 
utilaje rulate
Fermierii, prestatorii de servicii din agricultură şi dealerii Claas 

pot găsi toate utilaje rulate certificate FIRST CLAAS PLUS pe 

pagina de internet www.first-claas-used.com. Pe acest portal, 

persoanele interesate pot accesa întreaga ofertă de utilaje ru-

late din rețeaua internațională a constructorului german, având 

astfel la dispoziție mai multe opțiuni decât cele oferite în pre-

zent de dealerul local.

Toate ofertele de pe portal sunt însoţite de o descri-

ere tehnică detaliată a utilajului, care cuprinde numă-

rul total de ore de funcţionare şi istoricul lucrărilor de 

service şi al reviziilor efectuate, până la aspectul vi-

zual al utilajelor rulate. Navigarea pe portalul online 

este simplă. Utilizatorul poate selecta diverse filtre de 

căutare pentru a găsi rapid utilajele care au echipa-

mentele dorite. Apoi, utilizatorul poate să includă cu 

uşurinţă aceste utilaje în liste temporare favorite şi să 

le compare.

Un alt avantaj pentru utilizatorii portalului FIRST 

CLAAS USED este procedura simplă de achiziţie. Cei 

care doresc să cumpere o anumită  mașină prezen-

tată pe portal pot să contacteze dealerul local Claas. 

Acesta va contacta furnizorul, va organiza logistica de 

transport şi va emite factura, chiar dacă utilajul este 

achiziţionat din străinătate.

Prin programul de certificare FIRST CLAAS PLUS şi 

prin portalul online FIRST CLAAS USED, producăto-

rul german Claas alături de rețeaua sa mondială de 

dealeri propune  o ofertă vastă şi atrăgătoare de uti-

laje rulate.

Portalul online FIRST CLAAS USED (www.first-

claas-used.com) a fost activat pentru ediţia Agrite-

chnica 2015. Din acel moment, gama de utilaje rulate 

Claas disponibile online, inclusiv utilajele cu certifica-

re FIRST CLAAS PLUS, se actualizează zi de zi.

Tehnică Agricolă

Program de certificare 
pentru utilajele rulate 
premium Claas MIHAELA PREVENDA

La expoziția Agritechnica, desfășurată în noiem-
brie 2015 la Hanovra - Germania, producătorul de 
tehnică agricolă Claas a lansat un nou program 
internațional de certificare pentru utilaje rulate Claas 
selectate, oferind astfel clienţilor garanţii suplimen-
tare pentru o siguranţă funcţională maximă. De ase-
menea, a fost lansat și activat portalul online FIRST 
CLAAS USED (www.first-claas-used.com), unde cei 
interesați pot găsi o ofertă vastă şi atrăgătoare de uti-
laje rulate produse de compania germană.
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IPSO - 20 de ani de 
activitate pe piața 
agricolă din România
CIFRA DE AFACERI, ÎN CREȘTERE AN DE AN

MIHAELA PREVENDA

Acum, în 2016, compania IPSO Agricultură 
împlinește 20 de ani de activitate în România, mo-
ment care va fi marcat printr-o serie de acțiuni spe-
cifice. „În ultimii ani, IPSO Agricultură este numă-
rul 1 pe piața de distribuție a utilajelor agricole, loc 
pe care vrem să-l menținem în continuare. În 2016 
avem multe evenimente importante de organizat 
și sărbătorit împreună cu fermierii. Ca în fiecare 
an, vom participa la principalele târguri și expoziții 
naționale de agricultură și totodată vom avea un nu-
măr mare de demonstrații în câmp cu utilaje din toate 
gamele noastre”, a declarat Arnaud Van Strien, direc-
tor general IPSO Agricultură.

Alexandria, Brăila, Carei, Craiova, Botoșani, Fetești, Roman, Giur-

giu, Oradea, Ovidiu, Târgu- Mureș, Timișoara și Ulmeni. „Efortu-

rile susținute depuse de echipa de vânzări, soluțiile de finanțare 

pe care le punem la dispoziție clienților încă din 2008, încrede-

rea și curajul fermierilor de a investi mai mult în utilaje agricole 

sunt principalii factori care au contribuit la creșterea cifrei 

de afaceri și a companiei. Totoda-

tă, strategia 

Pentru agricultură, anul trecut a fost unul dificil, însă nu 

și pentru compania IPSO, ale cărei rezultate sunt simi-

lare cu cele din 2014 când a înregistrat o creștere a ci-

frei de afaceri cu 20% comparativ cu 2013. De aseme-

nea, anul 2015 a fost marcat de modernizarea sediului 

central din Mogoșoaia, după ce în anul precedent, 

2014, a fost inaugurat sediul din Timișoara, iar acum în 

2016, când împlinește 20 de ani de activitate pe piața 

agricolă din țara noastră, IPSO Agricultură va inaugu-

ra sediul de la Roman (Neamț), care este operațional 

încă din luna octombrie 2015, întreaga echipă de la se-

diul din Filipești fiind mutată deja la acest nou sediu.

Directorul general al companiei IPSO Agricultură a 

precizat că se dorește extinderea rețelei de distribuție, 

precum și modernizarea punctelor de lucru existente, 

în acest scop fiind bugetate investiții în valoare de 15 

milioane de euro.

IPSO se poate lăuda, în prezent, cu cea mai extinsă 

rețea de distribuție de utilaje agricole din țară, care in-

clude 15 puncte de vânzare: Mogoșoaia, Alba- Iulia, 

de suprafața cultivată și de culturi. Pe lângă 

tractoarele și mașinile agricole John Dee-

re, marcă pentru care IPSO Agricul-

tură este importator unic autorizat 

în România, oferta pentru fermieri 

este compusă și dintr-un număr 

mare de utilaje ale unor mărci de 

renume în domeniul agricol: 

Kuhn, Manitou, Bednar 

FMT, Fliegl, Pichon, 

Kemper, Zurn, 

Gheringhoff, 

de a fi cat mai aproape de clienții noștri prin interme-

diul celei mai extinse rețele de distribuție de tractoa-

re și mașini agricole din țară, care include 15 puncte de 

vanzări, este un alt element cheie în succesul companiei 

IPSO Agricultură”, este de părere Arnaud Van Strien.

Utilaje și soluții de 
finanțare adaptate fiecărei 
ferme în parte
Portofoliul IPSO Agricultură cuprinde o gamă largă de uti-

laje care se adresează tuturor tipurilor de ferme, indiferent 

Grasdorf, Laforge și Eassymass. „Reprezentanții 

noștri de vânzări identifică împreună cu fermierii ne-

voile pe care le au aceștia și vin cu oferte potrivite. 

Clienții pot alege să beneficieze de suport din par-

tea echipei de finanțare, în momentul achiziției. De-

partamentul de finanțare se ocupă gratuit de întoc-

mirea ofertelor și dosarelor de finanțare, precum și 

de intermedierea relației dintre clienți și instituțiile 
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financiare. Consilierii de finanțare preiau de la 

clienți documentele necesare pentru întocmirea do-

sarului, le înaintează către instituțiile finanțatoare și 

gestionează întregul proces până în momentul apro-

bării dosarului și livrării bunului. Echipa de finanțare 

IPSO Agricultură oferă soluții adaptate fiecărei ne-

voi în parte, printre acestea numărându-se credit 

FEADR și Non-FEADR, Leasing Bunuri Noi și Second-Hand. 

Lucrăm cu toți finanțatorii, dar cu o parte dintre ei avem par-

teneriate care le oferă clienților noștri anumite avantaje: do-

bândă preferențială, comisioane bancare minime, rate sezo-

niere, perioadă mare de rambursare care poate ajunge până 

la șapte ani, avans începând de la 0%. Un alt avantaj este ra-

piditatea cu care clientul primește răspunsul referitor la do-

sarul pe care l-a depus. De asemenea, eforturile clientului se 

opresc în momentul în care ne-a transmis toate documen-

tele necesare pentru completarea dosarului de finanțare”, a 

menționat directorul general - Arnaud Van Strien.

Primul tractor pe patru șenile 
de la John Deere, lansat în 
2015
Ca în fiecare an, și în 2015 producătorii au ieșit pe piață cu mo-

dele noi de utilaje și soluții agricole din ce în ce mai perfor-

mante pentru fermieri. Anul trecut a început pentru IPSO Agri-

cultură cu lansarea combinelor John Deere W330/W440, în 

cadrul unei caravane organizată pentru fermieri la sediile com-

paniei din Fetești, Brăila, Oradea, Timișoara, Craiova, Roman și 

Mogoșoaia. „După ani de proiectare, teste în câmp și feedback 

din partea clienților, John Deere a introdus primul său trac-

tor pe patru șenile: noul 9RX. Cele patru modele de tractoare 

din seria 9 au motoare cu puteri între 470 CP și 620 CP. Gama 

John Deere echipamente pentru gazon s-a îmbogățit în 2015 

cu trei modele de tractoare: X105, X115R și X590 Multi-Terra-

in. Tot în anul 2015 John Deere a lansat vehiculul utilitar Gator 

HPX (Diesel). Kuhn și-a extins gama de grape cu discuri in-

dependente prin adăugarea seriei Optimer + 103 R. Noile se-

mănători semi-directe Espro 3.000 și Espro 6.000 R fac și ele 

parte din inovațiile lansate pe piață de Kuhn în anul ce toc-

mai s-a încheiat. Manitou a lansat un nou model de încărcător 

multifuncțional cu braț telescopic: MLT 1040 137 PS Premium”, 

a specificat Arnaud Van Strien.

La Agritechnica 2015 (Hanovra - Germania) producătorul ame-

rican John Deere a primit trei medalii de aur și zece meda-

lii de argint pentru eforturi în domeniul cercetării și dezvoltării. 

Inovațiile premiate au fost selectate din peste 300 de propuneri 

și au fost prezentate la ediția din noiembrie anul trecut a celui 

mai mare târg destinat tehnicii agricole din lume. „Medaliile de 

la Agritechnica 2015 au fost acordate pentru inovații pentru ur-

mătoarele utilaje: tractoare, combine, combine autopropulsate 

de recolat furaj (SPFH), utilaje și mașini de fertilizat, utilaje și 

mașini de erbicidat”, a punctat Arnaud Van Strien.

IPSO Agricultură a participat la ediția 2015 a expoziției Agri-

technica cu două standuri de prezentare în cadrul standurilor 

John Deere și Kuhn.
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La finalul anului trecut, Titan Machinery România a pus pe covo-

rul roșu combinele și tractoarele Case IH în cadrul evenimentu-

lui „Red Carpet”, organizat la Hotel Crowne Plaza din București. 

Evenimentul a adunat aproape 50 de fermieri din toată țara 

interesați de tehnica modernă. „Anul acesta am schimbat un pic 

conceptul, deoarece am încercat să comasăm fermieriii invitați 

în locațiile din țară și să îi aducem pe toți la București, să le pre-

zentăm pe lângă combinele Axial Flow și gama de tractoare mari 

de peste 250 CP, inovațiile plus noutățile tehnologice”, ne-a de-

clarat Răzvan Tomescu, director de marketing la Titan Machinery 

România.

Pe lângă noutățile prezentate și expunerile făcute de 

reprezentanții Case IH și Titan Machinery, invitații au dialogat 

într-o atmosferă cordială. „Am încercat prin acest eveniment să-i 

convingem pe cei care încă nu sunt convinși de culoarea roșie 

că e bună și merită investiția în utilajele Case IH, să le prezen-

tăm noutățile aduse combinelor de anul viitor, avantajul șenilelor 

versus roți, utilizarea corectă a presiunii în roți în cazul în care uti-

lizează doar roți. Ca noutate, în premieră, Titan Machinery des-

chide în România o rețea proprie RTK – sudul țării e deja aco-

perit, urmând să acoperim partea de vest plus Moldova. Această 

rețea RTK ajută fermierul să lucreze prin satelit cu utilajele cu o 

Red Carpet, excelență 
marca Titan Machinery
COMBINE ȘI TRACTOARE CASE IH, PE COVORUL ROȘU, PENTRU FERMIERII PERFORMANȚI
DELIA CIOBANU

Evenimentul „Red Carpet” organizat de către Titan Machinery 
România a devenit deja un punct de reper în calendarul fer-
mierilor din țara noastră, interesați de tehnica performantă și 
de inovațiile cu care această companie le vine în întâmpinare. 
Dacă în 2014 au avut loc patru astfel de evenimente în țară, 
în 2015 s-a concretizat într-un singur eveniment la București 
unde au fost invitați partenerii companiei și fermierii care lu-
crează suprafețe mari de teren pe teritoriul României. „Con-
ceptul Red Carpet reprezintă o discuție deschisă cu fermierul, 
acesta primind răspuns la eventualele întrebări pe care le are, 
pentru că la fiecare masă alături de fermieri stă câte un repre-
zentant al companiei Titan Machinery România ori de la Case 
IH gata să dea informații suplimentare. Într-un astfel de cadru 
sunt ușor de explicat și înțeles avantajele utilizării unei combi-
ne sau unui tractor marca Case IH”, a menționat George Stan-
son - business manager pentru România, Bulgaria, Croaţia şi 
Serbia pentru Case IH & Steyer Balkans.

marjă de eroare de 2,5 cm”, a arătat Răzvan Tomes-

cu. Prin acest sistem nu mai sunt pierderi la încăle-

care sau la depărtarea trecerilor generate de eroarea 

umană în conducerea utilajelor, realizându-se economii 

considerabile.

Primul eveniment „Red Carpet” din România a fost 

organizat de către compania Titan Machinery în 

2012. Acest eveniment folosește modelul american 

al discuțiilor într-un cadru festiv cu clienții care sunt 

interesați de produsele Case IH, care au o existență 

de peste 200 de ani pe piața utilajelor.

Noutăți care ușurează 
lucrul în câmp și cresc 
calitatea vieții
Evenimentul a adus în fața fermierilor noutăți menite 

să le ușureze lucrul în câmp și calitatea vieții. Pentru 

combinele din seria mică s-au făcut sondaje cu fermi-

erii și au fost ascultate cerințele lor. Printre noutăți se 

regăsesc frigiderul din cabină, mai multe spații de de-

pozitare, confortul sporit, astfel că scaunele pot veni 

și cu încălzire, și cu ventilare. „La batere, separare, 

s-a trecut și la combinele mici cu un sistem de auto-

leveling în zona sitelor. Pe partea de combine mari, o 

inovație premiată este posibilitatea de oscilare a capă-

tului brațului de golire astfel încât operatorul sau cel 

cu tractorul de lângă, dacă remorca s-a umplut într-o 

anumită zonă, nu mai trebuie să facă alte manevre, ci 

se oscilează capătul de golire umplând remorca uni-

form”, a precizat directorul de marketing al Titan Ma-

chinery România - Răzvan Tomescu.

La tractoare s-a lansat modelul Case IH 380 CVX 

Rowtrac. La eveniment a fost expus pe covorul roșu și 

cel mai mare tractor articulat din lume la momentul ac-

tual Case IH Quadtrac 620, cu putere nominală de 620 

CP și o putere maximă de 692 CP.

Soluții de finanțare 
eficiente
În cadrul „Red Carpet”, specialiștii companiei au pre-

zentat invitaților soluțiile de finanțare puse la dispoziție, 

cât și avantajele pe care le au acestea. „La Titan Ma-

chinery încercăm să avem produse de finanțare pen-

tru toată lumea. Partenerii financiari cu care colaborăm George Stanson

Răzvan Tomescu

Melania Ungureanu
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sunt: Deutsche Leasing, BNP Paribas, IKB Leasing, 

BRD Sogelease, CNH Finance, Agricover IFN, Rai-

ffeisen Leasing, Unicredit Leasing, Impuls Leasing, 

precum și alți finanțatori la cererea clienților. Aceas-

tă diversitate vine și din distribuția geografică, dar și 

a modului în care e împărțit businessul în România”, a 

declarat Melania Ungureanu, Deputy General Manager 

Titan Machinery România.

Titan Machinery cere partenerilor o analiză simplă a 

dosarelor, oferă timp rapid de răspuns pentru clienții 

săi, un minim de documente, consiliere pe parcursul 

analizei și cele mai bune condiții de finanțare pentru 

clienți.

Produsele de finanțare sunt creditul standard, credit 

FEADR (pentru fondurile europene), leasing financiar, 

leasing operațional (mai puțin întâlnit pe această piață 

a mașinilor agricole).

Unul dintre avantajele acestor produse de finanțare îl 

reprezintă faptul că pot fi făcute atât în euro, cât și în 

lei. Celelalte avantaje includ planul de rambursare se-

zonier, adaptat nevoilor fiecăruia, flexibilitate, dobânzi 

fixe sau fluctuante în funcție de alegerea clientului, 

finanțarea atât a echipamentului, cât și a asigurării, 

ceea ce oferă fermierilor posibilitatea de a se concen-

tra pe afacerea lor. Un mare avantaj îl reprezintă fap-

tul că Titan Machinery se asigură că nu vor exista alte 

costuri suplimentare sau comisioane ascunse.

În 2016, fermierii interesați să vadă noutățile Titan Ma-

chinery și soluțiile financiare oferite de companie o 

vor putea face și în cadrul unor evenimente sau în-

tâlniri care vor avea loc pe parcursul anului. „O să ne 

axăm mai mult pe demonstrațiile în câmp la fermieri, 

o să participăm și cu câțiva producători de semințe 

la simpozioanele lor și vom avea evenimente proprii. 

Vom continua seria evenimentelor Agronomic Design 

Ce este RTK

RTK (Real Time Kinematic – Precizie în Timp Real) este un sis-
tem de înaltă fidelitate care asigură o precizie anuală de lucru a 
utilajelor de până la 2,5 cm și acoperire permanentă, fie printr-
o singură stație de bază RTK, fie printr-o rețea formată din mai 
multe stații de referință RTK de sine stătătoare.  
RTK+ este cel mai avansat semnal GPS al momentului, adus 
în România de către Titan Machinery, care asigură o precizie 
absolută de 2,5 cm în doar un minut de convergență.  Avanta-
jele pe care acest sistem le aduce fermierului sunt acuratețea 
(de +/- 2,5cm, ceea ce înseamnă că suprapunerile sunt reduse 
cu circa 33% la fiecare trecere a utilajului peste o suprafață de 
cultură), repetabilitatea (prin folosirea unui semnal din cadrul 
rețelei RTK + este garantată repetabilitatea de la lună la lună, 
de la an la an), economie de cost de până la 25 euro/ha numai 
la operațiunile de semănăre și fertilizare. Fermierii se pot con-
vinge de optimizarea reală a costurilor printr-un calculator ce se 
regăsește pe platforma http://afscalculator.ro/. 
Prin folosirea acestui sistem operatorii sunt mai puțin obosiți, 
se administrează eficient amendamentele și input-urile (poate 
fi aplicat perfect conceptul de „rata de aplicare variabilă”, ceea 
ce se traduce prin dozarea automată a cantităților de erbicid și 
fertilizator, în funcție de datele culese cu ajutorul RTK+). Sem-
nalul este perfect datorită multitudinii de locații a hărții RTK+ 
elaborate de Titan Machinery România, stabilitatea maximă 
datorită celor două rețele de navigație și fiabilitate, deoarece 
datorită tehnologiei xFill, care este inclusă standard în soluțiile 
RTK+, pierderile de semnal vor putea fi compensate timp de 
maximum 20 de minute.

pentru a le prezenta fermierilor modalități agronomice de utilizare 

a produselor Case IH, dar vom participa și la târguri și expoziții”, 

ne-a mai spus Răzvan Tomescu.
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Rezistența bacteriilor la antibiotice, o realitate dură!

Astăzi ne aflăm într-un impas în ceea ce privește lup-

ta împotriva diferitelor infecții, deoarece rezistența la 

antibiotice este din ce în ce mai mare, iar numărul de 

antibiotice care mai sunt, încă, eficiente, este din ce în 

ce mai mic. Rezistența la antibiotice (antibiorezistența) 

este fenomenul prin care bacteriile se modifică, pentru 

a se apăra împotriva antibioticului.

La ora actuală, medicina clasică și industria farma-

ceutică nu reușesc întotdeauna să remedieze aceste 

situații, ci dimpotrivă, prin folosirea antibioticelor sau 

a altor medicamente de sinteză, pot să crească riscul 

apariției multor boli. Organizația Mondială a Sănătății, 

precum și alte organizații medicale prestigioase și re-

viste științifice de specialitate raportează tot mai multe 

cazuri de infecții netratabile. Acestea arată că utiliza-

rea prelungită a antibioticelor, precum și întrebuințarea 

lor greșită au dus la instalarea fenomenului de 

antibiorezistență, devenind ineficiente. În consecință, 

apar infecții, inclusiv infecții intraspitalicești cu diferiți 

germeni patogeni, rebele la tratamentul clasic (infecții 

urinare cu Escherichia coli, infecții cu Klebsiella pneu-

moniae, Staphilococcus aureus etc). 

OUL HIPERIMUN 
PC2 ȘI GAMA 
IMUNOINSTANT
O SOLUȚIE PENTRU ÎNVINGEREA REZISTENȚEI LA ANTIBIOTICE A UNOR BACTERII
DR. VIORICA CHIURCIU, MEDIC VETERINAR, DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE - ROMVAC COMPANY S.A.

Soluția vine de la Romvac!
De aceea, oamenii de știință din întreaga lume încearcă să rezol-

ve aceste probleme, folosind terapii alternative. Echipa de cer-

cetare din ROMVAC s-a alăturat gândirii oamenilor de știință din 

întreaga lume, aducând un aport, prin produsele create, la dezvol-

tarea științifică medicală modernă. 

Astfel, pentru prima oară în România s-au produs OUL HIPERI-

MUN PC2 și GAMA IMUNOINSTANT pe bază de anticorpi (imu-

noglobuline Y) produși de găină. Aceste produse au rezultat în 

urma imunizării controlate a găinilor cu diferiți antigeni purificați, 

reprezentați de bacterii rezistente la antibiotice. Ele sunt fabrica-

te conform standardelor europene, fiind testate atât în laborator, 

cât și pe pacienți din spitale din România și Germania. 

Există tot mai des situații în care imunitatea unui organism este 

foarte scăzută. În acest caz, organismul încetează sau răspun-

de foarte slab agenților patogeni, fără să mai producă anticorpi, 

meniți să distrugă bacteriile, virusurile, ciupercile etc. În acest 

caz, trebuie să ajutăm organismul prin introducerea de anticorpi 

produși de alt organism. 

Astfel, OUL HIPERIMUN PC2 și GAMA IMUNOINSTANT sunt 

surse de anticorpi produși de găină, extrași din gălbenușul de 

ou. Aceste produse sunt suplimente alimentare, dar în același 

timp, au efect profilactic și terapeutic în multe infecții de la nive-

lul cavității bucale, căilor respiratorii, infecții gastrointestinale, cu-

tanate etc.

Produsele sunt create în mod țintit pentru o anumită bacterie! 

Produsele se adresează persoanelor de toate vârstele (copii, 

adulți, bătrâni), în general, cu sistem imun slăbit, inclusiv persoa-

nelor de peste 65 de ani, al căror sistem imun nu mai răspunde 

eficient la diferiți agenți patogeni. 

În concluzie, ouăle au fost și sunt o componentă importantă în 

alimentația omului. Acum, prin Oul Hiperimun PC2 și al Gamei 

Imunoinstant (sub formă de granulă de ou integral, lichid buvabil, 

picături pentru nas, ungvent etc), pe lângă componentele norma-

le (vitamine, microelemente etc), sunt puse la dispoziția organis-

mului și resurse generoase de imunoglobuline Y (anticorpi) care 

participă efectiv la tratarea cauzei unor infecții și susținerea sis-

temului imun al organismului. 

Zootehnie
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Importurile masive de 
carne și concurența 
acerbă cu supermarketurile 
au diminuat profitul
Combinatul arădean este printre primele din țară care a reușit 

să închidă integral lanțul de producție și să transforme bobul de 

grâu în lapte, carne sau pâine. Acest fapt înseamnă plusvaloare 

și până la urmă profit. Doar că în 2015 lupta pe piața româneas-

că a cărnii, spre exemplu, a fost una extrem de dură. Conform 

statisticilor, peste 55% din carnea de porc consumată în Româ-

nia este importată și în aceste condiții tonul la prețurile practicate 

se dă din afara țării.

Prețul cărnii de porc în carcasă a scăzut în 2015 cu 35-40% , pro-

cent resimțit din plin de crescătorii autohtoni. „Păcatul cel mare, 

spune Dimitrie Muscă, este că cei care vin cu carne din Belgia, 

Danemarca, Franța sau alte țări din Uniunea Europeană, com-

parativ cu noi primesc o subvenție mult mai mare pe hectarul 

de pământ sau pe cap animal și-și pot permite să vândă mai ief-

tin fără să iasă în pierdere”. Afirmația este susținută și de date-

le statistice care arată că, în 2015, deși prețul cărnii de porc a 

la nivelul Combinatului de la Curtici se consumă 200 de tone de 

șrot de soia, fapt ce l-a determinat pe Dimitrie Muscă să proce-

seze întreaga cantitate de soia obținută pe cele 300 de hectare 

cultivate. Astfel, în urma procesării a obținut toată cantitatea de 

șrot necesară pentru zootehnie, dar și subvenția pe hectar, în așa 

fel încât venitul total pe unitatea de suprafață a fost de 5.300 de 

lei, „ceea ce nu este rău, pentru că nici la celelalte culturi nu au 

fost veniturile mai mari”, spune Dimitrie Muscă.

Una peste alta, printr-un management performant CAI Curtici a 

închis anul pe profit, acesta depășind un milion de euro.

Și lipsa de unitate a fermierilor 
duce la prețuri mici pentru 
producția agricolă
În opinia lui Dimitrie Muscă, piața rămâne marea problemă a 

fermierilor români. Sunt tot mai mulți fermierii care și-au con-

struit spații de depozitare și care nu mai vând direct din câmp, 

atunci când traderii oferă cele mai mici prețuri. Acest lucru a fă-

cut ca la această dată să existe cantități mari de cereale pe stoc 

în așteptarea unui preț mai bun.  „Pentru prețurile mici la cere-

ale în 2015, vinovat este și fostul ministru al agriculturii Daniel 

Constantin, care a anunțat de fiecare dată producții foarte bune, 

ceea ce i-a determinat pe  cumpărătorii importanți de pe piață să 

ofere prețuri derizorii, fapt anormal”, este de părere directorul ge-

neral al CAI Curtici. La aceasta, se adaugă și lipsa de unitate a 

fermierilor, care nu reușesc să vorbească aceeași limbă în nego-

cierile cu traderii, forțați fiind de ratele de la bănci sau de plățile 

scadente la furnizori să vândă la primul preț. Singura soluție este 

calitatea, însă și asta costă. „Eu am un grâu cu 14% proteină, 

32% gluten și 83 greutate hectolitrică, așa că nu-l vând sub un 

anumit preț pe tonă. Cine vrea calitate și parametrii de panificație 

îmi dă banii pe care-i vreau eu, cine nu, nu. N-am rămas cu grâul 

nevândut, pentru că, din fericire, mai sunt și comercianți care ca-

ută calitate”, ne-a declarat Dimitrie Muscă.

scăzut în Uniunea Europeană, producția a crescut cu 

aproape 3%. „Este, până la urmă, tributul pe care-l plă-

tim înghețării relațiilor economice cu Rusia, care prin 

cantitățile achiziționate descongestiona piața cărnii de 

porc din Europa. Același lucru se întâmplă și pe piața 

laptelui sau cea a legumelor și a fructelor”, apreciază 

managerul CAI Curtici.

Inflația de supermarketuri este o altă piatră de moa-

ră pe care Combinatul de la Curtici a cărat-o lega-

tă de picior pe tot parcursul lui 2015. Pe rafturile ma-

rilor lanțuri de magazine se vinde marfă multă și în 

mare parte de import, cum este și cazul cărnii. Dimitrie 

Din fermă în fermă

În condițiile unui an excesiv de secetos, Dimitrie Mus-

că se declară nemulțumit cu 8.500 kg de porumb boa-

be, cât a obținut pe unitatea de suprafață în 2015. 

Nemulțumirea pare firească dacă ne raportăm la 

producția obținută cu un an înainte, când hectarul de 

porumb a însemnat 12.800 de kilograme.

Cultura care a adus profit în 2015 a fost cea de grâu, 

cu un plus de 200 de lei pe hectar la o producție me-

die de 7.330 de kilograme de boabe la hectar. 

Cultura de soia a fost, de asemenea, o carte 

câștigătoare și asta nu doar prin prisma subvenției 

mari promise la hectar, dar mai ales datorită integrării 

producției prin intermediul fermelor de animale. Lunar, 

Peste un milion de euro 
profit pentru Combinatul 
Agroindustrial Curtici, în 2015
MIHAI NISTOR

A fost un an foarte greu, spune dr. ing. Dimitrie Mus-
că – managerul de la CAI Curtici (județul Arad), 
atât din punct de vedere economic, cât și din cauza  
condițiilor agrometeorologice nefavorabile. În prime-
le opt luni ale lui 2015, la Curtici au căzut doar 224 
de litri de precipitații. Peste vară lipsa apei a fost ac-
centuată și de căldura excesivă, fapt care a avut o 
influență nefastă asupra culturilor de primăvară. La 
Combinatul Agroindustrial Curtici, în 2015, culturile 
câștigătoare au fost grâul și soia.
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Muscă este de părere că prețurile de dumping prac-

ticate de acestea nu fac altceva decât să scoată din 

circuit magazinele de cartier, deci și rețeaua de 35 de 

magazine pe care CAI Curtici le-a deschis în Arad și 

Timișoara. În timp ce în țările vecine hipermarketurile 

sunt construite la marginea orașelor, la noi ele au apă-

rut în buricul târgului, și asta cu concursul tuturor parti-

delor care s-au perindat la putere, își completează ide-

ea Dimitrie Muscă. El a adăugat: „Am deschis aceste 

magazine ca să fim pe piață și azi și mâine, pe viață, 

pentru că, dacă produci mâncare, n-ai cum să pieri. 

Poți să câștigi mai mult sau mai puțin, dar n-ai voie să 

pieri, o faci numai dacă ești prost.”

Pentru că speranța 
moare întotdeauna ultima, 
așteptările de la noul 
an sunt mari
Campania de toamnă a anului agricol 2015-2016 a în-

ceput greu și cu emoții. „Din 4 și până în 22 octombrie, 

n-am putut lucra o palmă de pământ din cauza ploi-

lor. Eram disperat. Aveam doar 18% din suprafața de 

grâu semănată - spune Dimitrie Muscă. A dat Dumnezeu ca din 

23 octombrie vremea să se îndrepte și până pe 14 noiembrie am 

semănat culturile, cu o întârziere compensată apoi de o perioa-

dă bună, în care grâul a avut timp să răsară cu o densitate foarte 

bună, în așa fel încât să nu fim penalizați la producție.

Verile tot mai secetoase l-au determinat pe inginerul Dimi-

trie Muscă să însămânțeze în toamna anului trecut 65%  din 

suprafață cu grâu și rapiță, un asolament puțin anormal, 

recunoaște specialistul. Ținta este maximul de producție la aces-

te culturi, ceea ce înseamnă o tehnologie respectată la sânge.

Porumbul rămâne în continuare o cultură importantă, pentru că 

în fermele zootehnice ale Combinatului Agroindustrial Curtici se 

regăsesc 35.000 de capete de porci și 1.600 de bovine. De al-

tfel, sămânța de porumb este deja aciziționată, pentru că, dacă o 

cumperi din timp, cum se spune  „cu banul jos”, beneficiezi de re-

duceri consistente.

În concluzie, la început de an calendaristic nu sunt probleme la 

CAI Curtici și sunt create premisele pentru un an 2016 bun. „Sin-

gura variabilă este timpul, care poate fi prietenul sau dușmanul 

nostru. În agricultură nu ești ca la fabrică, rebutezi o piesă și o re-

faci. La noi, ce-ai pierdut astăzi nu prea se mai întoarce”, a con-

chis dr. ing. Dimitrie Muscă.

Din fermă în fermă
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Trebuie să se pună un mai 
mare accent pe sistemul 
de irigații
Anul agricol 2014-2015 a fost unul bun pentru ferma 

lui Bogdan Furfurică din județul Brăila, de la Silistraru, 

în ciuda vicisitudinilor vremii. „Lucrăm 1000 de hecta-

re. Dacă nu am încheia anul pe profit, cât de mic, nu 

am putea evolua și am închide ferma. Deși cheltuielile 

au fost mai mari decât ne-am fi așteptat, a ieșit bine 

totuși”, ne-a spus proprietarul fermei. Bogdan Furfu-

rică face agricultură din 1995, fiind absolvent a două 

facultăți - Agronomie și Management în agricultură.

Majoritatea suprafeței este ocupată de cultura mare, 

dar la ferma brăileană se cultivă și puțină fasole. „În 

proporție de 50% din suprafața fermei mergem pe 

Există și fermieri mulțumiți
MIHAELA PREVENDA

La început de 2016, câțiva fermieri ne-au împărtășit proble-
mele cu care se confruntă, cum a fost pentru ei anul agricol 
2014-2015, dar și realizările și planurile de viitor. De ase-
menea, am aflat ce așteptări au agricultorii de la noua con-
ducere a Ministerului Agriculturii. Cu toate greutățile genera-
te de vremea din ce în ce mai capricioasă ori de întârzierea 
subvențiilor, există și fermieri care, prin dotarea tehnică per-
formantă și prin aplicarea unor tehnologii moderne, au reușit 
să încheie anul trecut la un nivel satisfăcător.

păioase, porumb, din care câteva loturi semincere, iar când ne 

permite vremea, cum a fost în 2014, semănăm și rapiță. Floa-

rea-soarelui punem foarte puțină sau deloc, deoarece nu e 

o cultură rentabilă momentan în România”, a precizat Bog-

dan Furfurică, care a ținut să menționeze că de la o cultură 

urmărește să scoată cât mai multe kilograme, dar și calitate 

pentru că cei care cumpără pun mare accent pe acest aspect.

Astfel, în anul agricol trecut, pe cele 360 ha cultivate cu grâu 

media a fost de 6.900 kg/ha, la orz 6.500 kg/ha în medie pe 

cele 250 ha, la porumb de pe 350 ha a obținut o producție me-

die de aproape 10 t/ha boabe stas. Rapiță nu a cultivat în 

toamna lui 2014 deoarece din cauza condițiilor meteorologice 

nu a reușit să o semene.

Bogdan Furfurică preferă genetica străină, considerând că so-

iurile românești de semințe sunt plafonate la o anumită cantita-

te la hectar și chiar dacă investești și aplici tehnici și tehnologii 

moderne nu poți depăși o anumită cantitate.

În opinia fermierului, anul trecut prețurile pentru producția 

agricolă au fost corecte. „Dar trebuie să scoți producție ca să 

acoperi cheltuielile și să rămâi cu profit. Noi am vândut direct 

din câmp pentru că avem rate ce bat la ușă, iar capacități de 

depozitare nu avem încă.” Prin urmare, o producție mare poate 

aduce profit chiar și în condițiile unor prețuri mai mici.

Toamna lui 2015 a fost excepțională, apreciază Bogdan Fur-

furică: „avem culturi foarte frumoase la grâu, orz și rapiță. 

Așteptăm să vedem ce ne rezervă viitorul și dacă vom avea 

precipitații în primăvară. În funcție de asta vom avea recolte bo-

gate. Deși avem posibilitatea să irigăm, ne ferim să o facem 

pentru că sunt costuri foarte mari pe hectar, în jur de 900 de 

lei.”

Fermierul ar vrea ca noua conducere a Ministerului Agricultu-

rii să pună un mai mare accent pe sistemul de irigații. „Româ-

nia e o țară preponderent agrară și ar trebui să se reabiliteze 

canalele de irigat, aducțiunile cu apă, deoarece sunt multe care 

s-au stricat. Poate și acesta e un motiv pentru care costurile 

sunt atât de mari, apa nu vine cum trebuie și o parte se pier-

de și costă. Dacă statul s-ar implica cu bani, atunci m-aș im-

plica și eu, dar e nevoie de un program pe o perioadă mai lun-

gă, bine stabilit. Infrastructura e la pământ și ar fi bine să se 

reabiliteze cum trebuie. Este necesar un program coerent de 

aducțiune a apei, așa cum e în Portugalia, Spania care au siste-

me performante.”

Bogdan Furfurică a apelat și la banii europeni ca să-și doteze 

ferma cu cele mai performante utilaje. A accesat două proiec-

te cu o valoare totală de circa un milion de euro. „Acum dota-

rea noastră tehnică e foarte modernă, lucrăm cu GPS și cu teh-

nologii de ultim moment. Cred că am scos omul cu compasul 

din mijlocul anului la erbicidat. Printre avantaje sunt semăna-

tul drept, monitorizarea boabelor suprafeței. La nivelul de echi-

pare din fermă utilizăm cam 1000 de ore pe an per tractor. Am 

schimbat o parte din tractoare cam după 5-6 ani. După 10.000 

de ore de funcționare decidem ce facem cu tractaorele.”

Sistemul „No-tillage”, 
câștigător
Adrian Țone lucrează 2000 de hectare pe raza comunelor Vidra 

și Popești Leordeni din județul Ilfov. Suprafața este cultivată cu 

cereale și plante prășitoare, în cea mai mare parte. „Anul care 

s-a încheiat a fost un an bun, mai ales că nu am avut probleme 

cu seceta. Suntem pregătiți cu instalații de irigat, cu motopom-

pe, dar nu avem apa necesară, de unde să o luăm. Din fericire, 

pe sud, unde lucrăm noi, nici nu a fost cazul. Facem lucrările în 

așa fel încât să păstrăm apa în sol. Am adoptat sistemul „No-tilla-

ge”, de doi ani nu mai arăm și astfel am avut rezervă de apă, plus 

precipitațiile care au venit. Lucrăm cu scarificator Grubber, se-

mănăm direct cu o semănătoare performantă de la Horsch, un 

Horsch Focus care lucrează și sparge pământul doar acolo unde 

Bogdan Furfurică, fermier jud. Brăila

Adrian Țone, fermier jud. Ilfov

Patriciu Feier, fermier jud. Bihor

Din fermă în fermă
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cade sămânța”, a punctat fermierul.

În ce privește producțiile anului agricol 2014-2015, în 

ferma lui Adrian Țone la rapiță s-au obținut în medie 

3.500 kg/ha pe o suprafață de 600 ha, la grâu – 6.500 

kg/ha de pe cele 700 ha cultivate, la floarea-soarelui – 

3.200 kg/ha de pe cele 200 ha. Adrian Țone mai culti-

vă și loturi semincere de floarea-soarelui și porumb, dar 

aici producțiile nu au fost foarte mari, fiind vorba totuși 

de o altă tehnologie. La grâu, orz și triticale lucrează 

doar cu soiuri românești, iar la porumb și floarea-soa-

relui cu hibrizi străini.

„În toamna lui 2015 am făcut lucrările la timp. Am ter-

minat de semănat la 25 octombrie. Am terminat și de 

pregătit toate terenurile pentru primăvară, numai din 

scarificator. Rapița am semănat-o devreme, 10-12 au-

gust, și am folosit un hibrid de la Pioneer - Maximus, 

care îmi asigură o răsărire foarte rapidă, un hibrid pi-

tic la care în toamnă nu există riscuri să îi dea tija. Sunt 

foarte mulțumit de cum arată rapița la ora actuală”, 

ne-a spus Adrian Țone.

La finalul anului trecut a încheiat un proiect pe fonduri europe-

ne în valoare de 482.000 de euro, prin care a achiziționat o se-

mănătoare de păioase, un tractor și o mașină autopropulsată 

de erbicidat. „A durat ceva implementarea, mai rău a fost însă 

cu obținerea unor autorizații. Mi-aș dori ca noua echipă de la 

Ministerul Agriculturii să facă ceva ca să se miște mai repede 

investițiile realizate cu ajutorul banilor europeni. D asemenea, ar 

fi foarte bine dacă ne-ar veni la timp subvențiile”, a declarat fer-

mierul Adrian Țone.

Tinerii fermieri au nevoie de 
un sprijin real din partea 
statului
930 de hectare este suprafața unei ferme din județul Bihor, de la 

Sânnicolau Român, de care se ocupă un tânăr inginer agronom 

– Patriciu Feier. „Tatăl meu face de mult timp agricultură. Are o 

firmă deschisă din 1994, iar eu am început să lucrez cu el acum, 

după ce am terminat masterul. Am diplomă de inginer agronom 

și acum profesez la firma noastră. El mă ajută pe mine să învăț, 

iar eu îl ajut la munca în fermă. Cred că agricultura are viitor, dar 

deocamdată e destul de greu”, ne-a spus Patriciu Feier.

Anul agricol 2014-2015 a fost unul secetos, mai ales pentru cul-

turile prășitoare, porumb și floarea-soarelui. Ferma tânărului ingi-

ner a înregistrat pierderi cam în jur de 20-40%, în funcție de par-

celă. Suprafața cultivată cu floarea-soarelui a fost de186 ha și 

porumb s-a pus pe 265 ha. Cam 30% din producție s-a pierdut din 

cauza secetei. „În lunile iulie și august a plouat foarte puțin. Nici 

nu te puteai băga la arat pentru a începe lucrările de însămânțare 

a grâului. În toamnă, după ce ne-am apucat de semănat a plouat 

timp de o săptămână. Am întârziat cu semănatul, s-a mărit doza 

de însămânțare la hectar conform timpului și epocii de semănat. 

Dar totul a ieșit până la urmă potrivit planului. Am semănat în jur 

de 460 ha de grâu și triticale, avem doar rapiță pentru plantă ver-

de. Sperăm să cultivăm acum în 2016 și rapiță pentru că mie îmi 

place această cultură. Referitor la producții, la grâu am obținut o 

producție medie cam de 5,5 tone/ha, iar la triticale a fost foar-

te slabă, sub 4 tone/ha și nu știu de ce. Poate nu suntem noi 

specialiști. Astfel că, dacă în 2014 am avut vreo 70 ha de triticale, 

în 2015 am semănat doar 17 ha. Lucrăm cu sămânță din import. 

Mie îmi plac soiurile autohtone de grâu, dar tata a avut o proble-

mă cu un soi românesc, încolțea foarte repede în spic și nu putea 

să recolteze la timp că nu avea combine performante pe atunci. A 

decis să meargă pe alte soiuri de grâu din străinătate”, zice tână-

rul fermier. El a adăugat că tehnica modernă îi ajută mult: „Ne-am 

gândit să mai achiziționăm o combină Case IH anul acesta, pen-

tru că mai avem una aceeași marcă. Avem și o combină Claas Do-

minator. Parcul de utilaje al fermei cuprinde tractoarele Magnum 

Case IH de 260 CP (cumpărat în 2012) și un John Deer 

5100M (cumpărat în 2015). Dar avem și unul mai vechi 

din 2005, John Deer 8100. Anul trecut ne-am dat sea-

ma cât înseamnă tehnica performantă.

Ne-am luat o semănătoare de plante prășitoare și doar 

cu aceasta am reușit să semănăm aproape întreaga 

suprafață. Vreau să mai cumpăr o combină deoarece 

dacă nu recoltezi în zece zile s-a terminat. Ne mai tre-

buie și tractoare. Aș vrea să îmi reînnoiesc parcul pentru 

că avem șase tractoare U650 și aș vrea să le schimb cu 

tractoare de 100 CP noi.”

Tânărul fermier ne-a povestit că a încercat să 

achiziționeze utilaje cu ajutorul banilor europeni, însă 

nu i-a reușit proiectul deoarece a acumulat prea multe 

puncte.

De la echipa de tehnocrați de la Ministerul Agricultu-

rii, Patriciu Feier așteaptă mai mult sprijin pentru tine-

rii fermieri. „Pentru a primi bani europeni există tot felul 

de cerințe care nu-și au rostul. Totodată, birocrația este 

încă prea stufoasă.”

Din fermă în fermă
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Buna mea, şvăboaica, avea un fel de mâncare pentru 

masa de seară pe care’l numea simplu, laşcă. Cu brân-

ză, cu varză ori cu jambon, tot laşcă era, ţinând spre 

surpriză, ingredientul alimentar definitoriu. Cred că nu-l 

ştia nici ea din timp, stabilindu-l doar în preajma cinei, 

când tribul de nepoţi se trăgeau în jurul mesei, aştep-

tând umplerea blidelor întru spornica lor golire şi, mai 

totdeauna, reumplere. 

Ce e laşca? Ia, nişte tăiţei, paste făinoase meşteşugite 

din făină de grâu moale (de pâine, pentru cunoscători), 

ouă şi un vârf de cuţit de sare. Tocmagi, tocmăgei, lăş-

cuţe, nu sunt decât sinonime regionale, sau, dacă vreţi, 

invers, laşca este sinonimul transilvan, ardelenesc, al 

tăiţeilor munteni, ori al tocmagilor moldoveneşti. Pre-

pararea lor este mai mult decât simplă. Se ia o oca de 

făină (cca. 1250 grame) albă de grâu (buna îi făcea 

din făină integrală trasă prin valţuri, cernută pe sită de 

mătase), la care punea ca la 10 ouă cocoşite taman 

atunci, luate din cuibare şi un praf de sare. Bătea ouă-

le înainte şi strecura făina, pumn cu pumn, frământând 

până când nu se mai prindea aluatul. Împărţea gogolo-

iul în sferturi şi sferturile în jumătăţi, pe care le gogolo-

şea, punându-le la hodină pe un fund lătăreţ de lemn, 

în cămară, unde, de regulă era mai răcoare. Pregătea 

sucitorul şi fundul de întins laşca, abundent presărat 

cu făină. Întindea energic o foie pe care, succesiv, o în-

torcea, pe o parte şi pe alta, pe presurătură de făină, 

până ajungea subţirică de puteai să citeşti ziarul prin 

ea (nu e nicio exagerare). Foile odată întinse treceau 

în camera de alături, la răcoare, pe ştergare de cânepă 

să se zvânte. Făcea două-trei la fel de subţirele, după 

care foile se îngroşau progresiv până la două-trei foi, 

groscioare-bine. Până termina de întins toate gogoloa-

iele (de obicei făcea lăştile din două ocale de făină), 

primele foi se zvântau suficient să intre în următoarea 

etapă de prelucrare. Foile erau făcute sul şi tăiate cu 

un cuţit ascuţit brici, "în fir de păr", pentru sacrosancta 

supă duminicală de găină (zupa pentru trib, leveş pen-

tru soacra’ unguroaică, "die suppen", dacă prânzul era 

onorat de pastor). Întinse pe ştergare, răsfirate din vre-

me în vreme, adăstau la aer ca la vreo două zile până 

când, uscate bine, se grijeau în pungi încăpătoare din 

hârtie de sac, manufacturate special pentru laşcă. Ur-

mătoarele foi se tăiau în fâşii late şi lungi de-un deget. 

Mult mai târziu am aflat că italienii le numesc lasagna. 

Vreo două foai erau tăiate’n pătrăţele şi rombuleţe de 

un deget, iar ultimele foi era rupte în mână în bucăţe-

le de mărimea unei jumătăţi de timbru - zdrenţe. Oda-

tă uscate iască şi îşi luau locul cu toatele în pungile din 

dulapul de bucătărie, aşteptându-şi rândul la pregătire, care era 

simplă. Uncrop cu o lingură de sare, 4-6 minute, hai 8, strecurare 

şi clătire în apă rece. Antiaderenţă, unt ori ulei de floarea-soare-

lui, cât erau calde. În rest, începe misterul diversificării.

Lăşti cu brânză: lăşti late, brânză frământată de oaie sau de bur-

duf, ouă bătute energic, piper ori paprică, cuptior să închege ouă-

le. Câteodată, firișoare de muşchi afumat sau de jambon pentru 

miroznă. Caldă la faţa mesei. 

Lăşti cu şuncă: lăşti late, ori pătrate, ori zdrenţe, şuncă gene-

ros împănată cu carne, afumată, fiartă (sau jambon), trecută prin 

maşina de tocat, alături de un număr nedefinit de ouă fierte tari. 

Sare, piper. Cine vrea poate să le lege cu ouă cocoşite bătute cu 

smântână şi date la cuptor să se închege. Calde, vin roşu la tem-

peratura camerei. 

Lăşti cu varză: lăşti pătrate ori zdrenţe, varză dulce, ori acră, 

călită’n ulei (în zilele de post) ori în untură (în zilele de dulce), aro-

mată cu jumărele mititele din şuncă afumată (când vreţi a păcă-

tui), piper cât cuprinde. Alb, răcorit bine.

Lăşti cu carne: lăşti pătrate ori zdrenţe, carne tocată de porc, 

ori de vită trasă’n tigaie cu o ceapă tocată bob de orez, înăspri-

te cu piper ori paprică, îndulcite cu un bulion grosuţ de roşii. Ouă, 

smântănă, un praf de busuioc, gratinate cu parmezan, cuptor. 

Fierbinţi, alături de vin roşu, bere blondă sau brună, dacă se poa-

te caramel.

Lăşti cu peşte: buna le făcea cu păstrăv afumat. Io le-am încer-

cat şi cu batog de crap, morun sau rechin de Marea Neagră. 

Lăşti pătrate ori zdrenţe, batog dezosat, trecut prin maşina de to-

cat, o ceapă roşiatică de apă, bob de orez, un praf de piper, olea-

că de zeamă de limonie. Bună şi caldă, şi rece. Vin bălan de Sari-

ca. Să fie Aligote.

Lăşti cu legume: Nu’s fan, da’ merg. Lăşti late, un miş-maş cu le-

gume hăcuite pe măruntelea, trase prin tigaie, al dente, înăspri-

te cu zdropşitură de usturoi. Sare, piper, paprică. Udătură nebeţi-

vănească, legumele nu se simt bine altfel. Lăşti cu lapte: lăşti de 

care’or fi, fierte’n lapte nesmântânit, cu o lingură de zahăr şi un 

praf de scorţişoară. Pentru plozi, cuconiţe, desert pentru bărbaţi, 

dacă nu s-au îndemnat la vin. Dacă s-au îndemnat, să renunţe, 

da-i păcat!

Lăşti cu nucă: lăşti de care’or fi, nucă gratinată măcinată, zahăr, 

eventual zahăr vanilat. Desert. Dacă sunt gratinate şi măcinate, 

nucile pot fi înlocuite cu alune, migdale, sâmburi de caisă, fistic 

ori toate la un loc. Calde ori reci.

Lăşti cu mac: lăşti de care’or fi, mac râşnit, fiert în lapte, cu zahăr 

şi un păhărel de rom până se absoarbe lichidul. Calde. Mănânci 

până adormi.

Lăşti cu gem: lăşti de care’or fi, gem aşijderea, da’ buna ne în-

demna la gem de prune cu mieji de nucă prin el şi la o cană de 

lapte rece. 

Mai sunt, da’ nu mai am spaţiu.
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La veterinar

Ion vede pe Gheo ducând un cal de 

căpăstru.

- Mă, Gheo, da' unde duci calu'?

- La veterinar.

- Au ce are, mă? Nu mâncă?

- Ba mâncă.

- Dară nu-i şchiop?

- Nu-i şchiop.

- O fi beteag?

- Ba nu-i beteag.

- Apăi, atunci de ce-l duci la veterinar?

- Apăi, dacă-i al lui...

Explicație

- Mă Ioane, eu tot văd la TV şi ascult la 

radio de bursă. Ce e aia bursă?

- Păi, mă, Gheo, e cam greu de ex-

plicat dar, uite îţi dau un exemplu. Tu 

îţi cumperi o găină care îţi face nişte 

ouă. Din ouăle alea ies alte găini care 

şi alea fac ouă. Și din ouăle alea ies 

alte găini care şi ele fac ouă. Și tot aşe 

până la un moment dat tu ai câteva 

sute de capete de găini. No, şi-atunci 

numa că vine o apă mare şi învolbura-

tă şi îţi ia toate găinile şi le îneacă. Ș-

apăi atunci tu imediat te gândeşti… 

mama mă-sii de afacere, raţe trebuia 

să cumpăr!

După câteva pahare

Ion şi Gheorghe la cârciumă:

- Mă, Ioane, tu ştii care-i diferenţa din-

tre o femeie şi o vacă?

- Habar n-am, mă Gheo'.

- No, da' nici tu nu prea eşti pretenţios.

Încurcătură

- Ce-i cu vânătaia aia la ochi, 

Gheorghe?

- Ce să fie, m-am îmbătat ieri tare de tot.

- Și ai căzut?

- Nu, nu, a venit nevastă-mea la bar 

după mine.

- Aşa, şi ce legătură are asta cu 

vânătaia?

- Păi are, că i-am cerut numărul de 

telefon!

Bine informat

- Trebuie să mergem în Italia, îi spu-

ne Gheorghe lui Ion.

- De ce, mă Gheorghe?

- Păi acolo serveşti micul dejun, după 

care faci sex toată dimineaţa. La 

prânz, o masă bogată, câteva sticle 

cu vin şi iar sex toată după-amiaza, 

apoi o cină uşoară, cu şampanie şi 

toate cele şi iar sex toată noaptea.

- Bă, eşti nebun, e beton, de unde 

ştii tu toate astea?

- Mi-a spus soră-mea!

Om de cuvânt

- Măi, Gheorghe, dă-mi împrumut un 

kil de pălincă până ce-oi face-o pe-a 

me.

- Ia, măi Ioane, că doar suntem 

pretini.

Ion, după două zile:

- Măi, Gheorghe, mai dă-mi un kil de 

pălincă, mă, că n-am reuşit s-o fac 

pe-a me.

Gheorghe:

- Ia, mă Ioane, c-o s-o faci azi, mâne 

şi tu.

După o săptamână, venea Ion spre 

poarta lui Gheorghe care era la masă 

cu Măria lui se gândește că iar o să-i 

ceară și îi zice lu’ nevasta-sa:

- Tu, Mărie, dacă vine la noi, zi-i că 

nu-s acasă (şi se bagă sub pat).

Vine Ion şi zice:

- Ziua bună, Mărie !

- Ziua bună, Ioane.

- Apăi, Gheorghe une-i ?

- Nu-i acasă, zice ea.

- No, eu am vinit cu ale două chile de 

pălincă şi cu încă o jumate să ne cin-

stim ca-ntre pretini din pălinca nouă.

Dacă Gheorghe nu-i aci, ne-om cin-

sti doar noi.

Se cinstesc, se-ncălzesc, se suie-n 

pat şi s-apucă de treabă.

Gheorghe de sub pat aude, simte 

oarece şi cugetă adânc:

Mama ei de treabă! Ce să fac?! Puş-

că am, cartuşe am… dar nu-s acasă!

Zâmbiți, vă rog!

De la... Googu adunate
Tablete mentolate

- Mă, Gheorghe, ce-i cu taurul tău, ăla 

care nu mai avea putere?

- Îi bine, mă, i-o dat veterinaru’ tablete 

şi acuma îşi face treaba.

- Și cum le zice la tabletele alea, mă?

- Nu ştiu, mă, cum le zice, dară au gust 

mentolat.

Aproximație

Ion: Mă Gheo, aseară aproape că l-am 

văzut pe tată’tău.

Gheo: Doamne feri, d’apăi ce vorbă-i 

asta, mă Ioane? Ori l-ai văzut, 

ori nu l-ai văzut; cum îi asta că 

aproape că l-ai văzut?

Ion: Păi mă, tată’tău nu lucra în gara 

la Dej?

Gheo: Ba da.

Ion: Și în echipa lui nu au salopete 

de alea galbene, cu numere pe 

ele?

Gheo: Ba da.

Ion: Și tată’tău nu are număru’ 55?

Gheo: Ba da.

Ion: No, apăi d’aia zic, io l-am văzut pe 

ăla cu număru’ 54.

La oftalmolog

- De ce te plângi, bade Gheorghe?

- Domnu' doftor, 'nainte, când mă ui-

tam la o muiere, gata eram. Amu, pot 

să mă uit şi-o săptămână...

- Bade dragă, eu sunt doctor de 

ochi. Matale trebuie să mergi la alt 

specialist.

- Ba! Eu crez că la ochi îi baiu...

Doi ciobani:

- Gheorghe, am găsit o modalitate ca 

să nu-ţi mai miroasă urât ciorapii!

- Care, mă?

- Nu-i mai porţi!

Sinceritate

- Măi, Gheo, găsit-ai tu vreodată băr-

baţi străini la tine în şifonier?

- Nu, Ioane, n-am găsit niciun străin, 

toţi erau români...

www.titanmachinery.ro
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PROIECTATE PENTRU  
MUNCITORI NEOBOSIŢI

Filtre, rulmenţi, ambreiaje, generatoare / demaroare, 
pompe, curele, transmisie şi angrenare, senile din cauciuc

DISCOUNT 15% 
Promoţia indicată în anunţ este valabila 
de la 01.01.2015 până la 31.03.2016.
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MUNCITORI NEOBOSIŢI

74 2016



Grâul
declinat
la infinit


