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La eveniment au participat mai 
mulţi primari ai localităţilor 
călărăşene, fermieri, deputaţi, 
senatori, prefectul judeţului 

Călăraşi, George Iacob, şi preşedintele 
Consiliului Judeţean (CJ) Călăraşi, Vasile 
Iliuţă.

Reabilitarea sistemelor de
irigații reprezintă un pas mare 
spre o agricultură performantă
Acesta din urmă, a ținut să precizeze fap-
tul că reabilitarea sistemelor de irigații 
reprezintă un pas important în dezvolta-
rea exploatațiilor agricole.  "Am onorat in-
vitația ministrului Agriculturii, Petre Daea, 
fostul meu coleg din Comisia pe Agricultură, 
de a participa azi la vizita pe care a efectuat-o 
în județul nostru. Ne-am deplasat împreună 
în teren unde am luat parte la începerea lucră-

rilor de execuție privind modernizarea siste-
melor de irigații din zonele Boianu-Sticleanu 
și Gălățui-Călărași. Ca om al câmpului con-
sider că acest moment este un pas impor-
tant în dezvoltarea exploatațiilor agricole. 
Reabilitarea sistemelor de irigații reprezintă 
un pas mare spre o agricultură performantă”.

Peste un miliard de lei alocați 
pentru reabilitarea sistemelor 
de irigații
În ceea ce priveşte investițiile progra-
mate pentru acest an în sistemul de 
irigații, ministrul a subliniat că acestea 
depăşesc un miliard de lei din bugetul 
național şi 431 de milioane de euro prin 
PNDR 2014-2020.
Evenimentul de presă din judeţul 
Călăraşi a fost organizat odată cu înce-
perea lucrărilor pentru amenajarea sis-

LIVIU DRAGNEA ȘI PETRE DAEA, VIZITĂ
PRODUCȚII ISTORICE ÎN ROMÂNIA LA GRÂU, SECARĂ, 
TRITICALE, RAPIȚĂ, ORZ, ORZOAICĂ ȘI MAZĂRE 

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale, Petre Daea, și președintele 

Partidului Social Democrat (PSD), 

Liviu Dragnea, au efectuat marí, 22 

august, o vizită de lucru în satul Bo-

gata, comuna Grădiștea, județul Că-

lărași, prilejuită de începerea lucrări-

lor de execuție privind modernizarea 

SPA 388 Navele 2 și 3 din amenajarea 

de irigații Boianu – Sticleanu și Gălă-

țui – Călărași. 



RODUL PĂMÂNTULUI 3

temului hidroameliorativ Gălăţui, care 
după moderinzare va deservi cu apă pen-
tru irigaţii circa 75.000 de hectare din ju-
deţul Călăraşi. Investiţia se ridică la 18 
mil. lei, iar lucrările vor fi finalizate până 
în 2020 potrivit reprezentanţilor MADR.
Termenul de finalizare a lor este stabilit 
pentru 20 august 2019, iar costurile se ri-
dică la 19 milioane de lei.

Producţii record de grâu,  
secară, triticale, rapiţă, orz,  
orzoică şi mazăre
Ministerul Agricuturii şi Dezvoltării 
Rurale (MADR) a anunţat anul aces-
ta producţii record de cereale păioa-
se, respectiv de grâu, secară şi triticale, 
producţii care au ajuns la circa 10 mil. 
tone. Potrivit datelor de la Ministerul 
Agriculturii, producția totală de grâu, se-
cară şi triticale a fost anul acesta de circa 
10,164 milioane tone, de pe o suprafață 
recoltată de 2,101 milioane ha, media la 
hectar fiind de 4.836 kg/ha. La rapiță, s-au 
recoltat peste 1,684 milioane tone, de pe 
592.312 ha, media la hectar fiind de 2.884 
kg/ha, iar la mazăre s-au recoltat 298.639 
tone, de pe 107.593 ha, producția medie 
fiind de 2.776 kg/ha. În acelaşi timp, pro-
ducția de orz şi orzoaică a totalizat 2,017 
milioane tone, de pe 459.968 ha, fiind re-
alizată o medie la hectar de 4.942 kg/ha. 
"Avem la grâu o producție medie de 4.836 ki-
lograme la hectar, este o producție istorică. 
România nu s-a mai întâlnit cu asemenea 
randament la unitatea pe suprafață, cu aproa-
pe o tonă peste producția obținută anul trecut. 
Și calitatea este bună, cu indici de panificație, 
este un grâu care va intra în rețeaua de con-
sum", a spus Daea.
Întrebat dacă producțiile record de anul 
acesta s-au datorat mai mult norocului, 
faptului că a plouat când a trebuit, decât 
irigațiilor, şeful MADR a răspuns: "Știți 
cum e cu norocul. Dacă România nu era în-

sămânțată și suprafețele nu erau realizate la 
timp cu culturi și soiuri bine stabilite nu pu-
team să realizăm asemenea producții".
La rândul său, şeful PSD, Liviu Dragnea, a 
sărit în ajutorul ministrului Agriculturii, 
menționând că irigațiile pot să determi-
ne creşterea producției agricole cu 30% 
şi chiar 50%-60%. "Apa din irigații deter-
mină o creștere de producție substanțială și 
semnificativă pentru agricultură", a adăugat 
Liviu Dragnea.

Dragnea are mare încredere în 
Daea: „Trăieşti zi şi noapte  
pentru fermieri şi agricultură”
Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a făcut 
numeroase complimente ministrului 
Agriculturii, Petre Daea, spunând că are 
foarte mare încredere în acesta pentru 
că este un om care trăieşte în fiecare 
zi şi noapte pentru fermierii români şi 
pentru agricultură. "Am vorbit cu domnul 
ministru (Petre Daea – n.r.) despre toate de-
plasările pe care le-a făcut în ţară și pe care 
le face în continuare și îl încurajez să le facă 
pentru că discută direct cu oamenii. Sunt foar-
te multe proiecte care vor fi dezvoltate în ţară, 
unele care vor fi specifice pentru anumite zone, 
începând de la zootehnie și finalizând cu pro-

ducţia de legume. Am mare încredere în minis-
trul Agriculturii, este un om care trăiește în 
fiecare zi și în fiecare noapte pentru fermierii 
români și pentru agricultură. L-am încurajat 
să continue așa și a făcut și o echipă bună 
la minister și rezultatele încep să se vadă”, a 
afirmat liderul PSD, aflat într-o vizită în 
judeţul Călăraşi împreună cu ministrul 
Agriculturii, citat de News.ro.

Preşedintele social-democrat a adăugat 
că fermierii din zonele afectate de sece-
tă trebuie să fie despăgubiţi, iar avansul 
pentru subvenţii pe care îl vor primi din 
16 octombrie ar putea să fie mai mare.

Tudose i-a spus lui Daea că  
aşteaptă ca producțiile din 
agricultură să se vadă şi  
în indicatorii macroeconomici 
Potrivit Agerpres, Premierul Mihai 
Tudose i-a transmis, miercuri, minis-
trului  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Petre Daea, că aşteaptă ca rezultatele obți-
nute în privința producțiilor să se vadă şi 
în indicatorii macroeconomici. "Domnule 
Daea, am văzut un material cu niște produc-
ții record, suntem campioni. (...) Așteptăm 
să se vadă și în indicatorii macroeconomici ai 
României cifrele", a declarat Tudose, la în-
ceputul şedinței de Guvern de miercuri.
La rândul său, ministrul Daea a spus că, 
în acest an, au fost obținute "producții 
istorice".
"La grâu, am realizat 4.836 de kilograme la 
hectar. Este o producție istorică, este o produc-
ție care depășește 10 milioane de tone pe total 
țară. Rapița, de asemenea, o producție bună 
în acest an. Am realizat aproape 1.000.600 de 
tone, cu o producție, de asemenea, peste reali-
zările de până acum. La mazăre, la fel, cu rea-
lizări peste realizările de până la această dată. 

La fel la orz și orzoaică", a afirmat Daea.
Ministrul Agriculturii a precizat că fermi-
erii au fondurile necesare, deoarece sub-
vențiile au fost acordate la timp. "Fermierii 
acționează pe baza programului pe care și l-au 
impus pentru fiecare cultură în parte, au fon-
durile necesare, pentru că, în acest an, subven-
țiile s-au dat la timp. (...) Ne pregătim pentru 
a începe acordarea subvențiilor pe data de 16 oc-
tombrie, conform programului de guvernare", a 
arătat Daea, informează Agerpres.
Pe de altă parte, ministrul Agriculturii a 
precizat că nu are nicio întârziere în pri-
vința accesării fondurilor de la Uniunea 
Europeană. "N-avem nicio întârziere, sun-
tem în program cu toate, inclusiv cu accesa-
rea fondurilor la Uniunea Europeană. Până la 
această dată, în România, au intrat 2,255 de 
miliarde euro, care înseamnă restituirea su-
melor pe care le-a dat bugetul statului fermie-
rilor și pe care trebuie să le luăm de la Uniunea 
Europeană. Am înaintat cereri de restituire 
la peste 320 de milioane euro. Așteptăm, la 
începutul lunii septembrie, să intre și aceste 
sume", a menționat Daea. n

ACTUALITATE

DE LUCRU ÎN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
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Până în prezent, aproximativ 53% dintre primă-
riile care au încheiat contracte de finanţare 
cu oficiile de cadastru şi publicitate imobili-
ară au trecut la etapa următoare şi au semnat 

contracte cu persoane fizice sau juridice autorizate să 

execute lucrări de cadastru.
Pe lângă beneficiul adus de gratuitatea acestor lucrări, 
proprietarii imobilelor cadastrate pot obţine gratuit şi 
actele de moştenitor dacă se află într-o situaţie de suc-
cesiune.
Persoanele care îşi pot face succesiunea gratuit sunt 
cele care au proprietăţi în localităţile în care s-a fina-
lizat procesul de cadastrare derulat prin Programul 
Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF). În 
acest moment s-au cadastrat integral peste 260.000 de 

imobile amplasate în 27 de localităţi (vezi harta mai jos). 
Acestora li se adaugă peste 164.000 de terenuri agricole, 
în care cadastrarea a fost finalizată parţial. 
Trebuie menţionat faptul că ANCPI are la dispoziţie în 
acest an un buget de 5,3 mil. lei pentru plata succesiuni-
lor, bani care ajung pentru încheierea a peste 21.000 de 
dezbateri succesorale. Primele persoane care vor pune 
la dispoziţia oficiilor de cadastru documentele solicita-
te vor fi beneficiarii acestor gratuităţi, în contextul în 
care moştenitorii nu sunt nevoiţi să meargă la notar. n

PRIMĂRIILE AU LUAT ABIA UN SFERT DIN 
BANII PENTRU CADASTRAREA GRATUITĂ 
A PROPRIETĂȚILOR POPULAȚIEI

Potrivit Capital.ro, primăriile din 1.256 de localităţi 
din România au semnat, în primul semestru, contracte 
de finanţare în vederea cadastrării gratuite a clădirilor 
și terenurilor din localitate, cu prioritate pe loturile 
agricole. Chiar dacă anul acesta numărul primăriilor 
care au semnat astfel de contracte este aproape dublu 
faţă de cel din 2016, valoarea acestora reprezintă mai 
puţin de un sfert din bugetul pus la dispoziţie în acest 
an de Agenţia Naţională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (ANCPI).

Prin acest proiect de regulament, care 
va intra în vigoare de la 1 octombrie 
2017, banca centrală încearcă să „pla-
foneze” dobânda anuală efectivă (DAE) 
cu care IFN-urile împrumută popula-
ţia şi care poate depăşi chiar şi 4.000 la 
sută! Nu este o plafonare propriu-zisă, 
ci mai degrabă un cost suplimentar 
impus IFN-urilor care vor continua 
să împrumute la o dobândă anuală 
efectivă mai mare decât cea stabilită 
de BNR. Concret, pentru fiecare 100 de 
lei împrumutaţi la un DAE mai mare 
decât cel stabilit de BNR, societăţile 
nefinanciare vor fi obligate să asigure 
un capital suplimentar de 67 de lei.

Conform economica.net, cerinţele pro-
iectului legislativ al BNR prevăd ca 
noile cerinţe de capital să se aplice 
împrumuturilor cu o perioadă de ram-
burs de maximum 15 zile care depă-
şesc DAE de 200 la sută pentru lei şi 
133 la sută pentru valută. De asemenea, 
pentru împrumuturile acordate pe o 
perioadă de 16-90 de zile, IFN-urile tre-
buie să nu depăşească un DAE de 100 la 
sută pentru creditele în lei şi 67 la sută 
pentru cele în valută. Pentru împru-
muturile pe termen mai mare de 90 
de zile (de exemplu, credite ipotecare),  
IFN-urile trebuie să se limiteze la un 
DAE egal cu rata dobânzii Lombard 

(dobânda la care se împrumută băncile 
de la BNR, în prezent de 3,25 la sută) 
înmulţit cu 10.  Practic, dacă vor să nu 

scoată bani din propriul buzunar, IFN-
urile vor trebui să calculeze un DAE de 
maximum 32,5 la sută. n

BNR VREA SĂ REDUCĂ DOBÂNZILE ABERANTE DE LA IFN-URI
Banca Naţională a României (BNR) a elaborat un proiect de modificare a 
regulamentului de funcţionare a instituţiilor financiare nebancare (IFN), 
modificare bazată în principal pe cerinţe suplimentare de capital pentru 
împrumuturile acordate la costuri mai mari decât cele stabilite de BNR.

sursa: buzau.netsursa:  libertatea.ro

sursa: bugetul.ro
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Potrivit acestuia, din 31.297 cor-
puri de clădiri în care îşi desfă-
şoară activitatea unitățile de 
învățământ, 2.261 dintre acestea 

au autorizație PSI, iar 4.200 au avize PSI.
„În maximum doi ani vrem să avem toate unită-
țile cu autorizație, că nu este ritmul pe care ni-l 
dorim nu pot să comentez. Ne dorim ca toți copiii 
și profesorii să fie în siguranță”, a afirmat Pop. 
Ministrul sfătuieşte părinții ai căror 
copii frecventează cursurile în clădiri 
nesigure, să nu îşi mai lase copiii în 
şcolile fără autorizație. „Acum o lună am 
aprobat 2.500 de proiecte pentru reabilita-
re și construcții noi de clădiri. Banii aceștia 

sunt în bugetele autorităților locale, veniți de 
la Ministerul Dezvoltării. Fiecare primar își 
organizează licitațiile pentru construcție și 
dezvoltare. Ministerul Educației este propri-

etar pe clădirile de la palate și cluburi. Avem 
obligația ca pe acele școli fără autorizație să 
le reabilităm sau să facem altele noi”, a spus 
reprezentantul MEN. n

Ministrul Educației Naționale, Liviu 

Pop, a declarat într-o conferință de presă, 

că nu ar trebui să fie lăsați copiii în școli 

neautorizate, conform Agerpres.

w 24.513 LOCURI DE 
MUNCĂ VACANTE LA NIVEL 
NAȚIONAL

Potrivit datelor furnizate de agen-
ţii economici privind locurile de 
muncă vacante,  în evidenţele 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă (ANOFM) sunt 
înregistrate 24.513 locuri de muncă, 
în data de 22 August 2017.
Situaţia locurilor de muncă vacan-
te, în fiecare judeţ: Bucureşti – 4.170, 
Arad – 2.278, Prahova – 2.263, Sibiu 
– 1.281, Dolj – 1.211, Timiş – 1.209, 
Iaşi – 1.113, Cluj – 666, Tulcea – 659, 
Ilfov – 644, Braşov – 550, Alba – 520, 
Neamţ – 470, Bistriţa-Năsăud – 468, 
Hunedoara – 452, Constanţa – 448, 
Olt – 433, Brăila – 427, Vâlcea – 414, 
Galaţi – 406, Argeş – 393, Maramureş 
– 366, Harghita – 352, Dâmboviţa 
- 327, Mureş – 316, Satu Mare – 249, 
Ialomiţa – 237, Vaslui – 236, Gorj 
– 234, Buzău – 226, Sălaj – 210, 
Teleorman – 185, Călăraşi – 178, 
Bihor – 162, Covasna – 138, Botoşani 
– 128, Giurgiu – 124, Vrancea – 123, 
Suceava – 112, Caraş-Severin – 79, 
Bacău – 39, Mehedinţi – 17.
La nivel naţional, cele mai multe 
locuri de muncă sunt oferite pentru: 
muncitor necalificat în industria 
confecţiilor (1.313), lucrător comer-
cial (1.206), lăcătuş mecanic (1.156), 
muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor (1.121), agent de 
securitate (973), manipulant măr-
furi (902), vânzator (742), confecţi-
oner-asamblor articole din textile 
(650), muncitor necalificat la demo-
larea clădirilor, căptuşeli zidărie, 
plăci mozaic, faianţă, gresie,
parchet (649), sudor (608). n

DOAR 2.261 DE ȘCOLI AUTORIZATE,  
DIN 31.297 DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Reprezentanţii ministerului au explicat 
într-un comunicat de presă, că menirea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 60/2017, pentru modificarea Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promo-
varea drepturilor persoanelor cu han-
dicap, este tocmai aceea de a stimula 
angajarea a cât mai multor persoane cu 
handicap, atât în sectorul public, cât şi 
în cel privat, prin creşterea obligaţiei 
de plată, de la 50% la 100% din sala-
riul minim brut pe ţară, pentru fiecare 
persoană cu handicap neangajată, de 
către angajatorii care au mai mult de 
50 de angajaţi, în cazul în care aceştia 

nu angajează cel puţin 4% persoane cu 
dizabilităţi din numărul total de lucră-
tori.  
„Anterior Ordonanţei nr. 60/2017, institu-
ţiile cu peste 50 de lucrători care nu angajau 
cel puţin 4% persoane cu handicap puteau 
opta în a plăti 50% din salariul minim brut 
pe ţară, aferent numărului de persoane cu 
dizabilităţi neangajate, către stat sau a 
cumpăra produse de la Unităţile Protejate 
Autorizate (UPA). Instituţiile pot încheia, în 
continuare, contracte cu Unităţile Protejate 
Autorizate, dar plata acestora nu trebuie 
făcută din sumele datorate cu destinaţie spe-
cială, ca urmare a neangajării persoanelor cu 

dizabilităţi. Cu titlu de exemplu, Ministerul 
Muncii și Justiţiei Sociale are un contract 
încheiat cu o Unitate Protejată Autorizată, 

pentru servicii de curăţenie, contract care 
este menţinut și după apariţia OUG nr. 
60/2017”, arată oficialii ministerului. n

MINISTERUL MUNCII: PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI  
VOR PRIMI PRESTAȚII SOCIALE MĂRITE
Un protest al persoanelor cu dizabilităţi a avut loc marţi, în faţa Ministerului 
Muncii, oamenii fiind nemulţimiţi de ordonanţa de urgenţă privind angajarea 
oamenilor cu deficienţe în Unităţie Protejate Autorizate (UPA)

sursa: ziaruldevaslui
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Directorul Direcției Agricole 
Harghita, Torok Jeno, a decla-
rat pentru Agerpres că, până 
în prezent, s-a reuşit recolta-

rea de pe 221 de hectare, din cele 8.250 
cultivate cu cartofi, iar producția medie 
este de 26 de tone la hectare. 
Potrivit sursei citate, această cifră nu es-

te definitivă întrucât recoltatul este abia 
la început.
Torok Jeno a spus că recoltarea a început 
cu câteva zile mai repede decât în anii pre-
cedenți, atât datorită vremii favorabile cât 
şi a solicitărilor venite din partea fabricilor 
de chipsuri.
Directorul Direcției Agricole Harghita a 

apreciat că a fost un an bun pentru această 
cultură, înregistrându-se un procent ma-
re de cartofi de calitatea întâi, preferați de 
cumpărător.
În context, Torok Jeno a punctat faptul că 
recolta va fi suficientă pentru consumul in-
tern al județului şi că nu ar mai fi nevoie de 
importuri de cartofi. n

În Harghita a început recoltatul 

cartofului, producția medie obți-

nută fiind una foarte bună și su-

ficientă pentru nevoile de consum 

din județ.

HARGHITA: A ÎNCEPUT RECOLTATUL CARTOFULUI. 
PRODUCȚIA MEDIE ESTE FOARTE BUNĂ

Beneficiarii privați, solicitanții şi ofer-
tanții pot consulta noua versiune a 
Manualului de achiziții, publicat re-
cent de Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale, prin care sunt sta-
bilite normele şi modalitatea derulării 
procesului de achiziție a bunurilor, ser-
viciilor şi lucrărilor, în cadrul proiec-
telor finanțate Programul National de 
Dezvoltare Rurală 2014 - 2020.
Modulul de achiziții on-line pentru 
beneficiarii privați ai Programului 
Național de Dezvoltare Rurală 2014 — 
2020 este disponibil înca din martie 
2015 pe site-ul AFIR şi reprezintă un pas 
important în asigurarea transparenției 
procedurilor de achiziții şi a fluidizării 
acestora.
"Prin intermediul modulului de achizitii 
on-line, au fost derulate până în prezent 
aproximativ 7.500 de proceduri de achiziții, 
operațiuni specifice atât selecției de oferte, 
cât și ofertei unice, după caz”, a precizat di-
rectorul general al AFIR, Adrian-Ionuț 
Chesnoiu.

O modificare importantă a Manualului 
de achiziții, față de versiunea anterioa-
ră, vizează acordarea avansului pentru 
beneficiarii privați, aceasta făcându-se 
după avizarea unei achiziții, indiferent 
de valoarea acesteia, notează Agenția.
De asemenea, în noua versiune a fost 

introdus Procesul verbal de deschide-
re, în completarea dosarului de achi-
ziții, în cazul procedurii de selecție 
de oferte. O altă modificare se referă 
la conflictul de interese, în sensul că 
s-a redus verificarea privind relațiile 
de rudenie sau afin dintre beneficia-

rul privat, comisia de evaluare şi ofer-
tanți până la gradul II, față de gradul 
IV prevăzut de versiunea anterioară a 
manualului.
Noua versiune a Manualului de achi-
ziții prezintă mai multe exemple de 
situații care pot duce la neavizarea 
procedurii de achiziții. Dintre aceste 
motive sau situații amintim: netrans-
miterea în termen a răspunsului la 
solicitările de clarificări şi la contes-
tațiile care fac obiectul procedurii de 
achiziții, nerespectarea de către comi-
sia de evaluare a principiilor achiziți-
lor, a manualului şi a instrucțiunilor 
de achiziții, evaluarea incorectă a do-
cumentelor de calificare a operatori-
lor economici şi a ofertelor, fără a lua 
în calcul toate elementele prezentate. 
De asemenea, semnarea contractului 
înaintea termenului de aşteptare în 
vederea depunerii eventualelor con-
testații (6 zile) poate determina nea-
vizarea procedurii de achiziții pentru 
beneficiarii privați ai PNDR 2020. n

AFIR A PUBLICAT NOUL MANUAL DE ACHIZIȚII PENTRU 
BENEFICIARII PRIVAȚI AI PNDR

Documentul conține clarificări privind achizițiile de același tip în cazul procedurii cu o singură ofertă și au fost menționate unele aspecte legate de conținutul caietului de sarcini 
care ar determina neavizarea invitației de participare.

sursa: ziarulevenimentul.ro

sursa: cepu.ro
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„Acest prilej este o nouă posibilitate oferită jucăto-
rilor să-și încerce norocul, făcând o alegere inedită. 
Lozul FERMIERUL poate fi achiziționat la un preț 
de numai 2 lei. Jucătorii încrezători în șansa lor, sunt 
așteptați în toate agențiile loto, de 495.019 de premii 
puse la bătaie de LOTERIA ROMÂNĂ. Valoarea to-
tală a premiilor este 2.000.000 de lei”, anunță ofi-
cialii de la Loteria Română.
Potrivit unui comunicat al instituției, scopul 
acestui parteneriat este încurajarea şi susţi-
nerea fermierilor autohtoni de către Loterie. 

„Produsele Loteriei Române aduc jucătorilor bucuria 
de a-și încerca norocul în fiecare zi, pentru câștigarea 
unor premii deosebite în bani, indiferent care dintre 
produsele loteristice este jocul lor preferat”.
Câştigurile au valori de 2 lei, 10 lei, 50 de lei, 
100 de lei, 1.500 de lei, 2.000 de lei, 5.000 de lei, 
8.000 de lei, 10.000 de lei, 30.000 de lei, 35.000 de 
lei, 45.000 de lei, 100.000 de lei şi 400.000 de lei. 
Premiile pot ajunge în buzunarele românilor, 
începând din această săptămână, oriunde aleg 
să joace. n

”Lozul fermierului” este rezultatul unui parteneriat între Ministerul Agriculturii și 

Loteria Română și oferă jucătorilor posibilitatea de a câștiga premii în bani pentru 

cumpărarea de utilaje agricole, premiul cel mare fiind de 400.000 de lei.

„LOZUL FERMIERULUI”,  
UTILAJE AGRICOLE  
LA NOROC!

În actul normativ de reorganizare se menţionează în mod 
expres faptul că SCDL Buzău administrează în prezent su-
prafaţa de teren de 136,60 ha din domeniul public al statului, 
indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi 
multiplicării materialului biologic. Pentru realizarea unor 
proiecte şi lucrări în domeniul agricol, staţiunea se poate aso-
cia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi 
privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori 
economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.
Finanţarea activităţii SCDL Buzău se realizează din venituri 
proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bu-
getul ASAS. De asemenea, poate beneficia prin alocare direc-
tă de fonduri din bugetul MADR, prin bugetul Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”, pentru 
proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pen-
tru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi 
animale. 
„Acesta este doar primul pas din planul de relansare a Stațiunii de 
Cercetare de la Buzău, pentru că am primit promisiuni din partea mi-

nistrului Petre Daea că în cadrul instituției, din această toamnă, va 
funcționa și o Bancă Națională de Gene pentru legumicultură, flori-
cultură, plante medicinale și aromatice. Sunt convins că prin astfel de 
măsuri vom reuși să creem condițiile optime pentru a pune pe deplin 
în valoare experiența extraordinară a cercetărilor buzoieni și să rea-
ducem Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Legumicolă Buzău pe locul 
binemeritat din fruntea cercetării legumicole românești”, a transmis 
într-un comunicat de presă, vicepremierul Marcel Ciolacu.
„Experimentala”, în competiţiile pentru proiecte de cercetare 
Şeful Laboratorului de Genetică, Ameliorare şi Conservarea 
Biodiversităţii al Staţiuniide Cercetare – Dezvoltare pentru 
Legumicultură Buzău a ţinut să precizeze: „Este un act de naș-
tere, de renaștere a staţiunii, așteptat de foarte mult timp, cam de prin 
anul 2009. Această hotărâre statuează patrimoniul unităţii - funciar 
și nu numai - în domeniul public al statului; iar noi avem misiunea 
clară de a face cercetare. Fără această hotărâre de guvern nu puteam 
participa la competiţii pentru proiecte de cercetare, fie naţionale, fie 
europene, chiar dacă se lansau, întrucât nu eram eligibili pentru că nu 
aveam o hotărâre de guvern actualizată și armonizată cu cerinţele pre-
văzute în acest gen de competiţii”. n

La începutul acestei luni, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 547/2017 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-
Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, 
în subordinea Academiei de Știinţe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, informează Agroinfo.

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE 
PENTRU LEGUMICULTURĂ BUZĂU, 
EXPERIMENTALA, VA FI REORGANIZATĂ!

UE: BALANȚĂ NESIGURĂ 
PENTRU ORZ

În majoritatea statelor UE, campa-
nia de recoltare la orz este departe 
de a fi finalizată. Au apărut însă pri-
mele estimări referitoare la produc-
ția anului 2017/2018 ale Consiliului 
Internaţional pentru Cereale (IGC) 
şi ale Comisiei Europene care sunt 
similare, producţia UE de orz fiind es-
timată la 57,6 mil. tone, respectiv 57,5 
mil. tone.
Cele mai mari diferenţe de prognoză 
au apărut între cei mai importanţi 
factori de analiză cu privire la evo-
luţia exporturilor UE. Comisia UE 
estimează pentru sezonul 2017/18 că 
exporturile de orz vor fi de cca 7 mil. 
tone, în scădere cu 1,1 mil. tone faţă de 
sezonul 2016/17, reflectând probabil şi 
începutul lent al campaniei europene 
de export.
Astfel, în primele patru săptămâni ale 
acestui sezon, UE a exportat doar 162 
mii tone de orz, comparativ cu 731 mii 
tone în primele patru săptămâni ale 
sezonului 2016/17. 
În acelaşi timp, IGC prognozează că 
exporturile UE ar putea ajunge la 11,2 
mil. tone de orz, în creştere cu 2,8 mil. 
tone faţă de sezonul 2016/17. n

sursa: agrointel.ro

sursa: cvlpress
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Cosmin Băcanu lucrează 1.100 de hectare în loca-
litatea Furculeşti, județul Teleorman, iar în acest an 
a semănat 100 de hectare cu hibridul PT225 şi 150 de 
hectare cu hibridul PT234. Produțiile obținute au de-
păşit 5.000 kg/ha, asta datorită geneticii Pioneer, dar 
şi tehnologiei aplicate. Mai exact, la hibridul PT225,  
producția a fost de 5.950 kg/ha, iar la hibridul PT234 – 

5.700 kg/ha. „Grâul a fost plantă premergătoare, pe care am 
înființat cultura de rapiță. Imediat după ce acesta a fost recol-
tat, am făcut o lucrare cu grapa cu discuri pentru a păstra apa 
în sol, apoi după ce au răsărit buruienile, am aplicat un erbicid 
total pe bază de glifosat, 4 l/ha. Apoi am administrat 250 kg de 
complexe 18.46.0. Următoarea lucrare s-a efectuat cu Tigerul 
la adâncimea de 28-30 cm, după aceea am discuit, iar în ziua 
premergătoare semănatului am aplicat 100 de kg/ha azotat 
de amoniu. Semănatul a avut loc în data de 5 septembrie, cu 
semănătoare Horsche Pronto 6 DC-PTF, este o semnănătoare 
care încoporează cu discurile din față azotul aplicat cu o zi îna-
inte, are o secțiune la mijloc care aplică îngrășămintele odată 
cu semănatul și în spate are o secțiune unde sunt semințele. 
S-au semănat 55 de semințe/mp la adâncimea de 2-3 cm. Tot 
în toamnă am aplicat un fungicid și un regulator de creștere, 
dar și un erbicid contra buruienilor graminee. Apoi în februarie 
am aplicat 300 de kg/ha de uree, iar din primăvară și până la 
recoltare am mai administrat încă 3 tratamente cu fungicide și 
insecticide de contact sau sistemice la nevoie. Recoltatul l-am 
început când umiditatea semințelor a fost de 12% ”, a preci-
zat Cosmin Băcanu.  Fermierul a specificat că pentru 

următoarea campanie va semăna rapiță pe 200 de hec-
tare, dintre care jumătate cu hibrizii PT234 şi PT225, iar 
cealaltă jumătate cu hibridul PT264.

Ioan Manea, fermier din localitatea Furculeşti, lu-
crează 470 de hectare, dintre care pe 120 de hactare a 
cultivat rapiță în acest an. A devenit unul dintre fer-
mierii campioni deoarece la hibridul PT225 a obținut 
producții de 5.200 kg/ha, în timp ce la hibridul PT234 a 
obținut 5.000 kg/ha. „După recoltatul grâului,  în luna iulie, 
am început pregătirea terenului, iar semănatul a avut loc între 
5 și 10 septembrie. Am aplicat îngrășăminte - 300 kg/ha, și tot 
în toamnă am aplicat tratamente cu fungicide și insecticide. 
În jurul datei de 1 octombrie am aplicat și sulfat de amoniu, în 
jur de 100 de kg/ha. În primăvară am aplicat alte tratamente, 

dintre care 3 cu fungicide plus insecticid și un îngrășământ 
foliar, dar și îngrășăminte aplicate în 2 faze. Recoltatul l-am 
început în momentul în care umiditatea a fost în jur de 9% ”, 
menționează Ioan Manea.

Ioan Găina din Drăgăneşti-Vlaşca lucrează 550 de 
hectare, dintre care, în acest an 120 au fost însămân-
țate cu rapiță. Jumătate din suprafața de rapiță a fost 
însămânțată cu hibrizii Pioneer PT234 şi PT225.  „Am 

înființat cultura între 5-7 septembrie și am aplicat 200 kg/ha 
de îngrășăminte complexe, un tratament cu insecticid și unul 
cu erbicid în toamnă, aș fi vrut să mai efectuez unul, dar am 
avut probleme cu instalația și atunci nu am mai reușit acest 
lucru în timp util. Am fertilizat în februarie cu 200 kg/ha de 

uree și apoi la jumătatea lunii martie am aplicat 100 kg/ha de 
Sulfammo, apoi 3 tratamente cu fungicide, între ele am aplicat 
un insecticid și un erbicid. Recoltatul l-am început pe 11 iulie, 
la PT234 am înregistrat o medie de 4.500 kg, iar la PT225, încă 
recoltez, dar preconizez că pot atinge și 5.000 kg/ha.” Anul 
viitor fermierul din Drăgăneşti-Vlaşca va însămânța 
acelaşi număr de hectare cu rapiță, iar din portofoliul 
Pioneer va opta pentru aceeaşi 2 hibrizi: PT225 şi PT234.

Tot în județul Teleorman, fermierul Oprina Ion a obți-
nut 5.000 kg/ha la hibridul PT200CL, 4.300 kg/ha la hi-
bridul PT234 şi 4.250 kg/ha la hibridul PT225; fermierul 
Christophe Huiban a obținut 4.900 kg/ha la hibridul 
PT225; Negrilă Marcela 4.800 kg/ha la hibridul PT234; 
Milanovici Ştefan 4.800 kg/ha la hibridul PT225; Zamfir 
Marin 4.650 kg/ha la hibridul PT225 şi 4.500 cu PT234.
DuPont Pioneer este lider mondial în producerea, pro-
cesarea şi comercializarea semințelor de porumb, soia, 
rapiță şi lucernă. n

Și în acest an, fermierii care au mizat pe culturile de ra-

piță înființate cu hibrizi DuPont Pioneer au avut numai 

motive de bucurie. În multe ferme din țară s-au înregis-

trat producții de peste 4 tone/hectar, iar femierii campioni 

sunt hotărâți ca și anul viitor să parieze pe cultura regină 

– rapița. Un exemplu în acest sens îl reprezintă fermierii 

campioni din județul Teleorman. 

FERMIERII CAMPIONI LA RAPIȚĂ  
DIN JUDEȚUL TELEORMAN
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Alocaţia financiară nerambur-
sabilă (AFN) pentru firmele 
selectate este de maximum 
450.000 de lei pe beneficiar. 

Suma va acoperi cel mult  90% din va-
loarea cheltuielilor eligibile aferente 
proiectului, în limita valorilor maxime 
prevăzute pentru fiecare cheltuială eli-
gibilă.
Astfel, antreprenorul va trebui să supor-
te în final o contribuţie proprie de mi-
nimum 10% din valoarea cheltuielilor 
eligibile aferente proiectului. De aseme-

nea, taxa e valoarea adăugată la înreaga 
valoare a proiectului şi va fi suportată de 
beneficiar (cu posibilitate de a o deduce, 
dacă are cod de TVA). Beneficiarul selec-
tat efectuează cheltuielile, iar statul îi 
decontează ulterior costrurile  eligibile, 
în limita ajutorului nerambursabil obți-
nut în program. 
Firmele trebuie să îndeplinească o serie 
de condiții, cumulativ, printre care: să 
fie organizate în baza Legii  nr. 31/1990, 
în baza  Legii nr.1/2005 privind organi-
zarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în 
baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 
pentru stimularea înfiinţării şi dezvol-
tării microîntreprinderilor de către în-
treprinzătorii debutanţi în afaceri; au 
capital social integral privat; asociaţii 
sau acţionarii care deţin mai multe so-
cietăţi nu pot aplica în cadrul prezentu-
lui program decât cu o singură societate; 
sunt înregistrate la Oficiul Registrului 
Comerţului şi îşi desfăşoară activita-
tea pe teritoriul României; codul CAEN 
pentru care solicită finanţare este eligi-
bil în cadrul Programului şi autorizat a 

fi desfăşurat la momentul inscrierii on-
line, conform art. 15 din Legea 359/2004 
privind simplificarea formalităţilor la 
înregistrarea în registrul comerţului a 
persoanelor fizice, asociaţiilor familiale 
şi persoanelor juridice, înregistrarea fis-
cală a acestora, precum şi la autorizarea 
funcţionării persoanelor juridice; au cel 
puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare 
la data deschiderii aplicaţiei electroni-
ce de înscriere a planului de afaceri; nu 
au datorii la bugetul general consolidat 
şi la bugetele locale, atât pentru sediul 

social, cât şi pentru toate punctele de lu-
cru; nu au depăşit plafonul de minimis 
de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii 
financiare consecutive pentru o între-
prindere unică.
Bugetul alocat schemei de minimis pen-
tru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea 
nr. 6/2017  a Bugetului de Stat pe anul 2017, 
este de 74.359.000 lei. Prin implementa-
rea programului în perioada 2017-2020 
statul estimează că va da ajutor de mi-
nimis unui număr de 660 de beneficiari, 
din care 165 de beneficiari în anul 2017. n

Mici fabrici private pot să se înscrie cu planurile de afaceri în aplicația electronică des-

chisă pe site-ul aippimm.ro, în perioada 21 august 2017, ora 10.00 - 1 septembrie 2017, 

ora 20.00. 

sursa: repatriot.ro

100.000 EURO PENTRU MICI FABRICI  
PRIVATE. SE FAC ÎNSCRIERI ÎN PROGRAMUL 
MICROINDUSTRIALIZARE 2017

Proiectul, în valoare maximă de 15 mili-
oane euro (reprezentând contribuția UE 
+ contribuția națională) se încadrează în 
obiectivul specific ”Creşterea numărului 
de persoane care beneficiază de programe 
de sănătate şi de servicii orientate către 
prevenție, depistare precoce (screening), 
diagnostic şi tratament precoce pentru 
principalele patologii”. Sistemul informa-
tic MySMIS va fi deschis pentru depune-
rea proiectului în data de 1 septembrie 2017, 
ora 10,00 şi se va închide în data de 31 oc-
tombrie 2017, ora 16,00.
Este un apel de tip noncompetitiv, cu ter-
men limită de depunere, care finanțează 
acțiuni ce îşi propun furnizarea servici-
ilor de sănătate esențiale orientate către 
prevenire, depistare precoce (screening), 
diagnostic şi tratament precoce al tuber-
culozei.
Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020 (POCU) are o alocare totală de 

4,326 miliarde euro. Programul stabileşte 
prioritățile de investiții, obiectivele speci-
fice şi acțiunile asumate de către România 
în domeniul resurselor umane, continu-
ând astfel investițiile realizate prin Fondul 
Social European în perioada 2007-2013 şi 
contribuind la reducerea disparităților 
de dezvoltare economică şi socială dintre 
România şi Statele Membre ale UE. n

15 MILIOANE EURO DIN FONDURI EUROPENE PENTRU DEPISTAREA,  
DIAGNOSTICAREA ȘI TRATAMENTUL TUBERCULOZEI

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene 
lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuber-
culozei latente”.

sursa: pald.ro

sursa: reporterntv

sursa: cuget liber
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„Fiecare euro investit în statele membre, prin 
politica de coeziune, contează; iar aceste două 
proiecte reprezintă un nou exemplu concret al 
unei Europe căreia îi pasă de bunăstarea ce-
tățenilor ei. Sper ca lucrările să fie finalizate 
în termenele prevăzute, pentru că astfel de in-
vestiții cofinanțate cu bani europeni vizează 
atât îmbunătățirea condițiilor de viață a mul-
tor români, cât și protejarea mediului încon-
jurător”, a declarat comisarul european, 
Corina Crețu.
În județul Mehedinți, 39 de milioane 
de euro vor fi investite în faza a doua a 
proiectului „Extinderea şi moderni-
zarea sistemului de apă şi canalizare”. 
Astfel, vor putea fi finalizate lucrările la 
sistemele de distribuție şi tratare a apei, 
cu accent pe reabilitarea a 7 izvoare de 
apă potabilă, construirea a 8 rezervoare 
de depozitare şi modernizarea rețelei de 
apă potabilă şi canalizare în lungime de 

peste 200 de km. Proiectul urmează să 
fie finalizat până la sfârşitul anului 2019, 
asigurându-se astfel servicii publice de 
apă şi canalizare de calitate pentru apro-
ximativ 140.000 de locuitori din județ.
În județul Arad, aproximativ 27,5 milioa-
ne de euro sunt destinate fazei a doua a 
proiectului „Extinderea şi modernizarea 
sistemului de apă şi canalizare”, în ca-
drul căruia sunt prevăzute, între altele, 
lucrări pentru prelungirea rețelei de dis-
tribuție a apei şi modernizarea a 6 uzine 
de tratare a apelor reziduale, în benefi-
ciul a aproximativ 253.000 de locuitori.
Demarate în exercițiul bugetar 2007-
2013, ambele proiecte au beneficiat până 
acum de cofinanțare, prin Fondul de co-
eziune, de 76,2 milioane de euro – siste-
mul de apă din județul Arad – şi, respec-
tiv, 10,6 milioane de euro – sistemul de 
apă din județul Mehedinți. n

66,5 MILIOANE DE EURO APROBATE DE CORINA CREȚU 
PENTRU CONTINUAREA A DOUĂ PROIECTE  
DE MODERNIZARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU 
APĂ ȘI CANALIZARE DIN JUDEȚELE ARAD ȘI MEHEDINȚI
Potrivit site-ului europa.eu, aproximativ 66,5 milioane de euro din Fondul de coeziune 

vor fi investite în două mari proiecte de infrastructură a apei în România. Cofinanțarea 

pentru faza a doua a proiectelor este asigurată prin acest Fond, în cadrul actualei perioade 

de programare (2014-2020).

Potrivit unei Hotărâri de Guvern, familiile din județul Bistriţa-Năsăud ale 
căror locuințe au fost afectate de fenomenele hidrometeorologice produse anul 
acesta vor primi ajutoare umanitare în valoare de 318.300 de lei, constând în 
materiale de construcții şi reparat case. Materialele de construcții (27.495 kg 
tablă zincată, 28.621 bucăți țigle, 84,5 m.c. cherestea răşinoase şi 3 m.c. B.C.A.) 
vor fi acordate ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, 
pentru 142 de locuinţe situate în comunele Budacu de Jos, Dumitriţa, Lechinţa, 
Merişelu, Prundu Bîrgăului şi Tiha Bîrgăului din județul Bistriţa-Năsăud, în 
vederea reconstrucției acoperişurilor de locuinţe distruse de fenomenele 
hidrometeorologice.
Transportul materialelor de construcții până la locul de destinație indicat de 
Instituția Prefectului Județului Bistriţa-Năsăud se efectuează cu mijloace de 
transport ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. n

Autoritatea Teritorială pentru Ordine Publică Braşov 
a emis o informare privind „nivelul de asigurare a securi-
tăţii și siguranţei civice a comunităţii din judeţul Brașov” în 
primul semestru al anului 2017.
Concluzia principală a raportului este că numărul in-
fracţiunilor a scăzut comparativ cu perioada similară 
a anului trecut. Astfel, faţă de primul semestru din 
2016, furturile din locuinţe au scăzut cu aproape 15 
procente, iar cele din societăţile comerciale cu peste 
12%.

Aceeaşi tendinţă s-a manifestat şi în ceea ce priveşte 
infracţionalitatea din zona şcolilor, unde s-a înregis-
trat o scădere cu 14% faţă de anul şcolar precendent.
În ceea ce priveşte accidentele rutiere, în documentul 
Autorităţii Teritoriale pentru Ordine Publică Braşov 
se arată că, faţă de primul semestru al anului trecut, 
numărul accidentelor grave produse pe străzile din 
judeţ a scăzut cu aproximativ 14%, cel a persoanelor 
decedate, cu peste 30 procente, iar cel al persoanelor 
rănite grav cu circa 5,5%. n

AJUTOARE UMANITARE ÎN VALOARE DE 318.300 DE LEI PENTRU FAMILIILE DIN  
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD AFECTATE DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE

BRAȘOV, UN JUDEȚ MAI SIGUR

sursa: rador.ro

sursa: cugetliber

sursa: directbooking

sursa: ziarulunirea.rosursa: jurnalul.ro
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Şeful județului, Gabriel Zetea a declarat 
că au fost purtate discuții privind reali-
zarea magistralei de gaz dinspre Sighetu 
Marmației înspre Borşa. Există în pre-
zent un proiect tehnic cu o valoare deja 
estimată în jurul a zece milioane de eu-
ro, o investiție care ar putea fi demarată 
începând cu anul viitor. „Vom transmite, 
alături de Prefectura Maramureș, toate actele 
necesare pentru a avea această investiție rea-
lizată. Știu că există o cerere foarte mare în 
zona Vișeu – Borșa și nu putem să discutăm 
despre industrie fără gaz, așa cum nu putem 
să discutăm nici despre creșterea activită-
ții economice în această zonă fără acest ele-
ment extrem de necesar dezvoltării afacerilor. 
Există interes din partea investitorului, iar 

până la începutul anului viitor sper să avem 
suficiente vești bune pe toate proiectele care 
au fost deja demarate la nivelul județului și 

pe care Consiliul Județean le poate gestiona”, 
a declarat preşedintele CJ Maramureş, 
Gabriel Zetea. n

Dicuţiile pe această temă au fost purtate 

la una dintre ședinţele Consiliului Jude-

ţean Maramureș, de la sfârșitul săptămâ-

nii trecute.

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE PENTRU 
MAGISTRALA DE GAZ DINSPRE  
SIGHETU MARMAȚIEI ÎNSPRE BORȘA

Astfel,  Prefectura Județului Suceava a transmis, prin adre-
se, primarilor din județul Suceava că trebuie să înainteze 
toate propunerile de finanțare până la data de 28 august 
2017,  urmând ca Instituția Prefectului să le centralizeze şi 
să le transmită la nivel central. Finanțarea se va acorda din 
bugetul de care va dispune departamentul menționat.
Departamentul Centenar are drept obiectiv coordonarea, 
la nivel național, a pregătirii, organizării şi desfăşurării 
manifestărilor, acțiunilor şi proiectelor de aniversare a 
Centenarului României (1918-2018) şi Primului Război 
Mondial. Noua structură nu are personalitate juridică, 
se află în subordinea prim-ministrului, funcționează în 
cadrul aparatului de lucru al executivului şi este finanțat 
de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. n

FONDURI DE LA GUVERN PENTRU 
REABILITAREA MONUMENTELOR ISTORICE 
DIN LOCALITĂȚILE SUCEVENE

COMPANIA DE APĂ OLT 
REGĂTEȘTE TERENUL 
PENTRU INVESTIȚII DE  
150 DE MILIOANE DE EURO

Compania de Apă Olt (CAO) SA se află 
în plin proces de atragere a unor noi 
fonduri europene pentru reabilitarea 
şi extinderea rețelelor de alimentare 
cu apă şi de canalizare, dar şi pentru 
înființarea unor noi stații de epurare 
a apei, de aceste fonduri urmând să 
beneficieze câteva zeci de localități 
din Olt, informează Olt Alert.
Mai precis, este vorba de un 
contract de finanţare în valoare de 
aproximativ 150 de milioane de euro 
în cadrul proiectului „Dezvoltarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată 
din judeţul Olt, în  perioada 2014 – 
2020”, depus în 2016 la Ministerul 
Fondurilor Europene. Potrivit 
directorului general al CAO SA, 
Cătălin Uşurelu, contractul de 
finanțare ar putea fi semnat la 
finalul anului în curs.„Sperăm că 
pînă la sfârşitul lunii septembrie să 
ni se aprobe Studiul de Fezabilitate 
şi, dacă aşa se va întâmpla, în luna 
decembrie este posibil să semnăm 
contractul de finanţare. Urmează, 
apoi, procedura de achiziţie, astfel 
ca în primăvara sau cel mai târziu în 
vara anului viitor să putem demara 
efectiv lucrările”, a declarat acesta.
De acest proiect vor beneficia 
localitățile Slatina, Caracal, 
Corabia, Balş, Potcoava, Scorniceşti, 
Drăgăneşti-Olt, Băbiciu, Bălteni, 
Crâmpoia, Dăneasa, Dobrosloveni, 
Fărcaşele, Găneasa, Gostavăţu, 
Giuvărăşti, Izbiceni, Perieţi, Piatra 
Olt, Rusăneşti, Scărişoara, Schitu, 
Şerbăneşti, Tia Mare şi Vişina.
Lucrările vor începe însă, cu prioritate, 
în oraşele Balş şi Caracal, pentru că 
au rețele vechi de apă şi canalizare, 
precum şi în Corabia. Potrivit 
proiectului, printre localitățile care 
vor beneficia de stații noi de tratare 
a apei se numără Slatina şi Balş.  n

Prefectul Județului Suceava, Mirela 
Adomnicăi a informat primarii din 
județ că pot obține finanțare de la 
Guvern, prin Departamentul Centenar, 
pentru reabilitarea unor monumente 
istorice, precum și pentru alte acți-
uni dedicate aniversării Centenarului 
României și a Primului Război 
Mondial, potrivit unui comunicat de 
presă al Prefecturii județului Suceava.

sursa: blajinfo

sursa: someseanul.ro

sursa: catalinenache
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În cultura mare se va termina până cel tarziu în 15 
septembrie semănatul rapiței de toamnă,  se condițio-
nează semințele de cereale de toamnă şi se face controlul 
purității germinației.
Înainte de arat, terenurile se eliberează de resturile vege-
tale, pentru a se efectua arături de calitate. Se continuă 
arăturile de toamnă în aşa fel ca arătura să stea cel puțin 
două săptămâni să se aşeze până la semănat.  Tot acum se 
pregatesc maşinile de semănat şi se face proba acestora.
Din 15 septembrie se va începe semănatul orzului de 
toamnă, urmat de cel al grâului, în partea nordică a țării 
şi în zona colinară; se recoltează floarea soarelui,  soia, 
porumbul timpuriu; se recoltează primele cantități de 
sfeclă de zahăr conform graficului de livrări stabilit cu 
fabricile de zahăr.

În legumicultură se monitorizează starea fitosani-
tară a culturilor şi se aplică tratamentele adecvate, pre-
cum şi combaterea buruienilor (spre a evita infestarea 
terenului cu noi cantităţi de seminţe de buruieni şi a 
îngreuna astfel condiţiile de cultură pentru anii viitori). 
De asemenea, se va pregăti terenul pentru semănatul şi 
plantatul în câmp al viitoarelor culturi timpurii de sa-
lată, spanac, ceapă verde, usturoi verde etc sau pentru 
plantatul de toamnă al căpşunilor.

În sectorul zootehnic,  în fermele de bovine se vor 
continua activitățile cotidiene ca şi până acum, se vor 
scoate animalele la păşunat. Se vor strânge şi depozita 
în bune condiţii ultimele furaje pentru perioada de sta-
bulaţie.

În fermele de ovine şi caprine se vor face aceleaşi 
operaţiuni ca şi în fermele de bovine, se vor pregăti tur-
mele pentru montă şi chiar introduce berbecii în turme. 
Mai târziu, eventual în octombrie, se vor introduce şi ţa-
pii în turmele de capre.

În fermele de porcine se va continua activitatea co-
tidiană cu grijă deosebită pentru protejarea animalelor 
din toate categoriile contra intemperiilor, ştiut fiind că 
această specie este destul de sensibilă la factorii climatici 
negativi.

În fermele de păsări, cu referire la cele gospodă-
reşti,  se va continua activitatea cotidiană cu un spor de 
preocupare la protejarea păsărilor tinere contra intem-
periilor.

În viticultură se va face, spre finele lunii, recoltarea 
strugurilor timpurii. Mai înainte însă procuraţi din timp 

bentonita,  metabisulfitul,  levurile şi drojdiile superioare 
pentru a asigura o bună fermentare şi limpezire a vinuri-
lor,  dar mai ales pregătirea şi igienizarea perfectă a utila-
jelor şi recipienţilor folosite în vinificaţie. Recoltarea pre-
matură a strugurilor (indiferent de motivaţia acesteia) 
va conduce negreşit la realizarea unui produs de foarte 
proastă calitate.

În pomicultură se culeg soiurile de toamnă de mere,  
pere,  prune, alune şi piersici. După recoltare se adună 
fructele stricate rămase pe pomi sau sub pomi, deoarece 
reprezintă o sursă de infecţie pentru recolta anului ur-

mător.  Nucile se culeg şi ele şi se depozitează.
După recoltare se recomandă un tratament cu uree, 
5 kg/100 l de apă, efectuat înainte de stropirea cu substan-
ţe cuprice (prima stropire albastră).
La soiurile de măr sensibile la rapăn (Golden, Florina, 
varietăţile de Red delicios) este obligatoriu efectuarea 
unui astfel de tratament. Mai este recomandată şi stro-
pirea frunzelor căzute pe sol. Se reduce astfel rezerva 
de rapăn pentru anul următor, tratamentul putându-se 
aplica la toate speciile pomicole. Nu în ultimul rând se 
încep acum  pregătirile în vederea plantărilor de toam-
nă: aprovizionarea cu gunoi de grajd, îngrăşăminte 
chimice.

În apicultură se execută strangerea şi rânduirea co-
rectă a fagurilor din cuiburi, în vederea iernării în bune 
conditiții a famililor de albine; completarea rezerve-

lor de hrană pentru perioada de iarnă; evaluarea stării 
de sănătate şi luarea de măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea bolilor; împachetarea cuiburilor de albine 
pentru evitarea accidentelor la schimburile bruşte de 
temperatură. n

Sursa: gazetadeagricultură

Luna septembrie, numită popular Răpciune, este cea mai importantă pentru fermierii care au trudit pământul, acum fiind culese roadele muncii de peste an.

CALENDARUL PRINCIPALELOR LUCRĂRI 
AGRICOLE ÎN LUNA SEPTEMBRIE

sursa: ziarullumina

sursa: economiczoom

sursa: agrointel

sursa: mediafax

sursa: lugojinfo

sursa: faguri-ceara

sursa: trilulilu
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Schema de ajutor de stat contribuie la dome-
niul de intervenție 5E — Promovarea conser-
vării şi a sechestrării carbonului în agricultu-
ră şi silvicultură.

Alocarea financiară pentru sesiunea 2/2017 este de 
50.000.000 euro. Valoarea maximă a sprijinului public 
pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de 
stat, care înglobează toate costurile standard aferente 

Primei 1, respectiv Primei 1 şi Primei 2, după caz, plătite 
pe durata de aplicare a contractului de finanțare, este de 
7.000.000 euro.  Înainte de depunerea cererii de sprijin, 
solicitantul sprijinului trebuie să parcurgă etapele de 
identificare a suprafețelor care urmează a fi împădu-
rite în IPA Online, de elaborare a proiectului tehnic de 
împădurire şi de obținere a avizului pentru proiectul 
tehnic de împădurire de la Garda Forestieră. n

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) 

a anunţat că potențialii beneficiari pot depune, în perioa-

da 21 august, ora 9:00 – 6 octombrie 2017, ora 17.00, cere-

rile de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat 

”Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe 

împădurite”, aferentă Măsurii 8 ”Investiții în dezvoltarea 

zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității păduri-

lor”, Submăsura 8.1 ”Împăduriri și crearea de suprafețe 

împădurite” din cadrul PNDR 2014 — 2020, sesiunea 

2/2017.

Conform ministerului de resort, exploatarea 
forestieră este reglementată de Codul Silvic, iar 
acesta prevede că exploatarea masei lemnoase în 
baza unui amenajament silvic se face pe baza au-
torizațiilor de exploatare, 
eliberate de şeful ocolului 
silvic. În acest context, 
prin Ordinul nr. 1708/2017, 
ministerul vizează elimi-
narea dublei reglemen-
tări, debirocratizarea  ad-
ministrativă şi separarea 
clară a competențelor.
"Pentru a fi aprobate, ame-
najamentele silvice sunt 
supuse avizării de mediu 
din partea Agențiilor de 
Protecția Mediului (APM), inclusiv în ceea ce priveș-
te planul de recoltare a masei lemnoase, motiv pentru 
care a fost eliminată autorizația de mediu pentru ex-

ploatare forestieră. În situația anterioară, APM-urile 
verificau de două ori aceeași activitate, ajungându-se 
la blocaje foarte mari în activitatea de exploatare, mai 
ales din cauza termenelor procedurale foarte lungi. În 

actuala reglementare, fiecare 
instituție își realizează atri-
buțiile specifice, fără a exis-
ta imixtiuni sau depășiri de 
competențe, astfel: A.P.M. 
realizează evaluarea de me-
diu a planului de recoltare a 
masei lemnoase, în cadrul 
procedurii de avizare a ame-
najamentului silvic; Gărzile 
Forestiere verifică dacă tă-
ierile se realizează conform 
legislației silvice în vigoare; 

Gărzile de Mediu monitorizează strict măsurile de pro-
tecția mediului înconjurător, referitoare la activitatea de 
exploatare’’, notează Ministerul Mediului. n

VERIFICĂRILE AMENAJAMENTELOR SILVICE SE  
VOR FACE DE AGENȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI, 
GĂRZILE FORESTIERE ȘI GĂRZILE DE MEDIU
Amenajamentele silvice vor fi verificate, spre a fi aprobate, de către Agențiile de Protecție a Mediului 
(APM), Gărzile Forestiere și Gărzile de Mediu, nu doar de către APM-uri, cum se întâmplă în prezent, 
se arată în proiectul de Ordin privind modificarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, precum 
și pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, 
postat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Mediului.

RESTURILE ALIMENTARE, 
TRANSFORMATE ÎN COMBUSTIBIL, 
PRINTR-O NOUĂ TEHNOLOGIE
Potrivit Green-Report, deşeurile alimentare sunt valori-
ficate, printr-o tehnologie cunoscută deja, în combustibil 
„verde”, care rezultă în urma procesului de putrezire a ma-
teriilor vegetale şi a resturilor alimentare. Cercetătorii de 
la Universitatea 
Cornell au găsit 
o metodă pentru 
a obține mai re-
pede acest tip de 
combustibil. 
În mod normal, 
procesul de pu-
trezire prin care 
se realizează bio-
combustibilul du-
rează săptămâni. 
Oamenii de ştiință de la Cornell spun că, folosind procesul 
numit lichefiere hidrotermală, care presupune „gătirea” la 
temperaturi şi presiuni mari a deşeurilor din care rezultă 
bio-ulei brut sau ulei de piroliză. Mai departe, rezultatul 
poate fi rafinat în biocombustibil. „Deșeurile provenite din 
risipa alimentară ar trebui să aibă o valoare mai mare. Noi le tra-
tăm ca pe o resursă și facem din acestea produse vandabile. Risipa 
alimentară înseamnă carbon,  foarte mult carbon”, a spus Roy 
Posmanik, autorul care a coordonat cercetarea.  În fiecare 
an, aproximativ 1,3 miliarde de tone de mâncare sunt pier-
dute sau aruncate, potrivit Organizației pentru Agricultură 
şi Alimentație a Națiunilor Unite. n

SE DEPUN CERERI DE SPRIJIN PENTRU 
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT  "SPRIJIN  
PENTRU PRIMA ÎMPĂDURIRE ȘI CREAREA  
DE SUPRAFEȚE ÎMPĂDURITE"

sursa: tehnosilv

sursa: descoperalocuri.ro
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Incubaţia
Ouăle pentru incubat trebuie să aibă o 
fertilitate de minimum 90% şi trebu-
ie conservate în cele mai bune condiţii 
pe perioada dinainte de introducere la 
incubat. Păstrarea ouălor trebuie să fi e 
făcută într-o cameră răcoroasă, la o tem-
peratură de 10 – 15 grade C, dar nu pentru 
mai mult 7 zile. Pe timpul păstrării, ouăle 
trebuie să fi e periodic întoarse cu 180°. 
Ouăle mici sau prea mari, ouăle cu coaja 
rugoasă sau pigmentaţie albăstrie sau 
chiar deformate, nu sunt ouă bune pen-
tru clocit.  Ouăle pentru clocit trebuie să 
fi e curate, cu coaja întreagă, să aibă un 
aspect uniform, să nu fi e nici prea mici 
şi nici prea mari, să prezinte o pigmenta-
ţie maronie bine distribuită pe suprafaţa 
cojii şi să aibă cel mult 5 sau 6 zile. 
Timpul de incubare al ouălor de prepe-
liţă este de 16 zile. Temperatura în in-
cubatoare, măsurată deasupra oului cu 
un termometru, ar trebui să fi e între 38 
şi 38,5 grade Celsius.
Umiditatea relativă a aerului în perioada 
preclocirii, adică în primele 14 până la 15 
zile, trebuie să fi e de 55-60%. 
Ouăle proaspete puse la clocit nu tre-
buie întoarse, în primele 36 de ore de 
incubare, deoarece în această perioadă 
se formează reţeaua foarte fi nă de vase 
sanguine şi de asemenea, inima embri-
onului. La 8-10 ore după ce au ieşit primii 
pui din găoace trebuie efectuat un con-
trol, precum şi adunarea puilor ieşiţi şi 
uscaţi şi aşezarea lor într-o cutie pregati-
tă dinainte. Puii care sunt proaspăt ieşiţi 

şi nu sunt uscaţi trebuie băgaţi înapoi 
în incubator. Toate cojile goale trebuie 
scoase din incubator. După alte 8-10 ore 
se face al doilea control.

Creşterea puilor de prepeliţă
O cuşcă pentru creşterea puilor de pre-
peliţă în primele 10-15 zile de viaţă tre-
buie să aibă pereţii închişi (placaj, pal, 
etc) iar podeaua şi tavanul pot fi  din 
plasă de sârmă, pentru a asigura venti-
laţia necesară. Înaintea aducerii puilor 
în cuşcă, aceasta trebuie să aibă pusă 
în funcţiune sursa de căldură şi reglată, 
astfel ca temperatura aerului la podea să 
fi e de cel puţin 30-32 grade Celsius.
Hrănirea ar trebui să aibă loc la fi ecare 
2-3 ore, prin împrăştierea unei cantităţi 
mici de hrană. După 2-3 zile de viaţă se 
recomandă aşezarea unei hrănitoare 
care să permită puilor să se hrăneas-
că de fi ecare dată când le este foame. 
Hrana trebuie să fi e de calitate, starter 
cu un conţinut de proteine brute de 
24-27%. După 10-12 zile se poate trece la 
hrană cu un conţinut de proteine brut 
de 20-22. Când puii de prepeliţă împli-
nesc 21-25 de zile este indicată mutarea 
lor în alte cuşti, unde este posibilă hră-
nirea şi alimentarea cu apă prin jghea-
buri exterioare.

Determinarea sexului puilor
Sortarea după sex a puilor se poate face 
după aproximativ 21 de zile şi numai 
după aspectul exterior. Masculul are pe 
burtă pene cu o clară nuanţă de maro iar 
puii de gen feminin au pe burtă pene gri 
cu pete negre. Avantajul separării puilor 
constă în faptul că la masculi se poate da 
o hrană cu proteine mai puţine 15-16%, 
care costă mai puţin. Separarea timpu-
rie după aspectul exterior este permisă 
numai la anumiţi pui. Alţii se pot separa 
numai după maturizarea sexuală, la 38-
40 zile.
Femelele trebuie puse cel târziu în ziua a 
35-a în cuştile pentru depus ouăle,  pen-
tru a avea timp să se obişnuiască înainte 
de a începe să ouă. Primele femele încep 
să ouă după 38-40 zile de viaţă, în a 50-a 
zi au o rată de ouat de 50% iar la vârsta de 
60 de zile ating o rată de 75-80%. Masculii 
bine dezvolaţi se pot tăia de la v â r s t a 
de 45-50 zile.

Prepeliţele ouătoare
Pentru prepeliţele ouătoare este reco-
mandat ca pe perioada creşterii să nu se 
formeze grupe prea mari. O cuşcă cu di-
mensiunile 120 cm lungime şi 50 cm lăţi-
me poate fi  ocupată de 60 de păsări. Cuşca 
pentru ouat se deosebeşte de cea pentru 
creştere prin faptul că podeaua este în-
clinată spre faţa cuştii, pentru a permite 
ouălor să se rostogolească în canalul de 
colectare. 

Hrănirea
Deoarece prepeliţa are nevoie de o hrană 
zilnică de aproximativ 20 de grame pentru 
a produce ouă, hrana trebuie să fi e de ca-
litate şi să conţină cel puţin 18% proteine. 
Fiecare schimbare de hrană trebuie facu-
tă lent, în decurs de 3-4 zile, pentru a evita 
deranjamentele pe tractul intestinal. Ca 
metodă de hrănire este folosită hrănirea 
printr-un jgheab exterior deoarece aceas-
tă metodă uşurează munca, diminuează 
pierderea hranei şi înlătură posibilitatea 

amestecării hranei cu excremente. 

Adăparea prepeliţelor
Asigurarea apei se poate face prin 
mai multe metode însă trebuie ţi-

nut cont de faptul că prepeliţele 
au nevoie tot timpul de apă 

proaspată şi rece. Este re-
comandat, în perioada de 
creştere a puilor şi o dată pe 
lună în creşterea celor ma-
ture, administrarea în apă 

a unui amestec de vitamine 
şi minerale (Polivit, 3,4 zile). n

Prepelița de crescătorie a fost obținută 
prin eforturi îndelungate ale oamenilor, 
în special ale japonezilor, din prepelițele 
sălbatice.

CREȘTEREA 
PREPELIȚELOR

pierderea hranei şi înlătură posibilitatea 
amestecării hranei cu excremente. 

Adăparea prepeliţelor
Asigurarea apei se poate face prin 
mai multe metode însă trebuie ţi-

nut cont de faptul că prepeliţele 

şi minerale (Polivit, 3,4 zile). 

sursa: prepelite-online

sursa: prepelite-online

sursa: barasu.files
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Turbinele eoliene, alături de panourile fotovol-
taice, generează energia electrică în cadrul unui 
sistem de energie regenerabilă transformând 
energia eoliană în energie electrică. Puterea ge-

nerată de turbinele eoliene este direct proporțională cu 
viteza vântului, de aceea dimensionarea corecta a turbi-
nei va ține cont de locația unde va fi amplasată.

Construirea unei turbine eoliene. Costuri 
Pentru o turbină eoliană de 50-250 de waţi, adică destul 
de mică, preţul de construcţie poate varia, dar cea mai 
ieftină variantă este de 150 de dolari, pe care o puteţi găsi 
pe acest site. Pentru acest preţ, turbina eoliană poate ali-
menta 6-7 becuri sau un laptop. O asemenea turbină nu 
funcţionează pentru frigidere sau aparate casnice mai 
mari. Pentru 590 de dolari puteţi să vă cumpăraţi de pe 
Amazon un kit de Do It Yourself care conţine palele şi 
componentele. Un generator costă 60 de dolari.  Acest kit 
e mult mai ieftin faţă de o turbină întreagă, care ajunge 
şi la 1.100 de dolari în varianta sa cea mai slabă.

Construirea unei turbine eoliene. Materiale
Turbina foloseşte vântul pentru a produce curent electric 
suficient pentru o gospodărie. Presupunând că aveţi ne-
voie de o turbină mică, pentru nevoi casnice, asta însem-
nând maximum 10 kw (puteţi alimenta în acelaşi timp 
maximum 5 radiatoare electrice serioase, de 2 kw fieca-
re) aveţi nevoie în principiu de:  un generator monofazat 
sincron de 12 sau 24 de Volţi (asta în cazul în care nu vreţi 
să folosiţi un generator asincron, care este mai scump, 
dar şi mai delicat de instalat); un transformator ridică-
tor - invertor de tensiune (de la 12V la 220V sau de la 24V 
la 220V); o baterie de acumulatori Pb-acid, de aproxima-
tiv 3000-5000 Ah (destul scumpe), în cazul în care doriţi 
autonomie completă, chiar şi în zilele fără vânt; rotor cu 
pale fixe (5-8 pale din metal, sau lemn bine finisat şi lăcu-
it, fibră de sticlă, amplasate pe un ax central, cu unghiul 
de atac de aproximativ 8-12 grade); baterie de condensa-
tori de putere pentru nivelarea şi uniformizarea tensiu-

nii generate;  sistem de protecţie electronică la suprasar-
cină; sistem mecanic de frânare pentru supravânt; pilon 
de ancorare din ax metalic cu diametrul de 100 mm gro-
sime de minimum 7 mm şi înălţime de minim 7 metri. În 
principiu de aici se poate porni pentru o construcţie tip 
amator a unei mici centrale eoliene. Viteza vântului tre-
buie să fie de aproximativ 25 de kilometri pe oră pentru 
ca o turbină eoliană să funcţioneze cum trebuie. Ca şi în 
cazul avionului, trebuie să-i asigurăm turbinei o zonă cu 
o curgere uniformă şi fără turbulențe a aerului. De obicei 
se iau în considerare înălțimi ale turnului turbinei de mi-
nimum 6,7m, de preferat fiind de 9 sau 12m. Palele puteţi 
să le alegeţi din fibră de sticlă, pentru că sunt uşoare şi au 
un raport calitate/preţ foarte bun.

Construirea unei turbine eoliene. Bazele 
proiectării
Nu uitaţi că aveţi nevoie de cunoştinţe serioase de elec-
tronică pentru a asambla o eoliană. Puterea medie ge-
nerată de un motor eolian nu este aceeaşi cu puterea 
instantanee generată la viteza medie a vântului. Vântul 
este mereu schimbător, iar fluctuaţiile de putere pot fi ex-
treme. Trebuie să-l „recoltaţi” atunci când e prezent şi/ori 
să stocaţi energia pentru perioadele calme, fără vânt, ori 
să folosiţi o altă sursă de energie ca şi plan de rezervă. n
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CONSTRUIREA UNEI TURBINE EOLIENE:  
CUM PUTEȚI REDUCE FACTURA LA ENERGIE

Dacă locuiţi într-o zonă cu potenţial eolian și vreţi să re-

duceţi factura la energie, o turbină eoliană făcută acasă 

este o idee bună. Turbinele eoliene sunt o modalitate mai 

ieftină de a produce o parte din energia electrică de care 

are nevoie o gospodărie. Puteţi să le cumpăraţi, însă sunt 

cam scumpe, sau puteţi încerca să construiţi o turbină 

singuri. Pentru acest lucru aveţi nevoie de cunoștinţe te-

meinice, procesul nefiind tocmai simplu.

sursa: viata-libera.ro


