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Interviu cu primarul Ioan Bohancanu: „2017 va fi 
anul marilor proiecte în comuna Beba Veche”  

Reporter: S-au scurs deja 8 luni de 
zile de la alegerea dumneavoastră 
în funcție, suntem la început de an, 
cum se vede administrația locală din 
punctul de vedere al primarului?
Primar: Dacă anii trecuți am trecut 
prin criza economică, prin schim-
bări de guverne, acum am ajuns la 
un punct în care administrația locală 
funcționează foarte bine, iar rezulta-
tele nu se lasă așteptate. Ne-am in-
tensificat eforturile și într-adevăr, pot 
spune că în momentul de față se lu-
crează cu eficiență sporită la Primăria 
Beba Veche.

Reporter: Banii au fost totdeauna 
problema numărul unu. Cum stau fi-
nanțele comunei în 2017?
Primar: Pot să spun că față de anul 
trecut și față de anii trecuți avem un 
buget mult mai bun. Am primit bani 
mai mulți pentru echilibrare atât de 
la Finanțe cât și de la Consiliul Jude-
țean. După cum bine se știe, în peri-
oada Guvernului tehnocrat, investiți-
ile derulate de comunele au stagnat 
în totalitate, nu am putut să facem 
nimic pentru că nu am primit fonduri 
de la București. Asta este realitatea, 
nu este politică. De aceea, pentru noi 
nu ar fi deloc de bun augur schimba-
rea situației politice, sau căderea Gu-
vernului, pentru că în cazul acesta ar 
exista o destabilizare, cum a existat și 
în anul 2016. Eu sper că lucrurile vor 
continua în acest trend, favorabil co-
munei noastre. Rămân la părerea că 
se poate lucra cu adevărat eficient 
dacă ai fonduri asigurate și o guver-
nare favorabilă dezvoltării mediului 
rural. Cu fondurile primite acum se 
pot face lucruri multe pentru oame-
nii din cele trei sate ale comunei. La 
această dată avem afișat deja un pro-
iect de buget care în zilele următoare 
va fi afișat pe internet ca să poată fi 
consultat de către orice cetățean.

Reporter: Ne puteți anticipa câteva 
date despre buget? Sunt bani sufici-
enți pentru cheltuielile curente? 
Primar: Fondurile au fost distribuite 
rațional către toate capitolele care 
constituie bugetul local, ca atare fie-
care domeniu va avea creșteri buge-
tare. În primul rând vor fi asigurate 
cheltuielile de funcționare și salariile 

pentru tot personalul care lucrează 
la Primăria Beba Veche, atât pentru 
angajații de la birouri cât și la firmele 
care deservesc comuna noastră prin 
diferite tipuri de lucrări pe care le cu-
noaștem cu toții. 

Trebuie să menționăm că salariile 
s-au mărit în administrație și este un 
efort bugetar suplimentar, dar în mo-
mentul de față putem spune că sala-
riile sunt într-un fel mulțumitoare iar 
efortul celor care muncesc în cadrul 
Primăriei este decent răsplătit. 

În momentul de față avem personal 
suficient. Poate ar fi nevoie de ma-
xim una-două angajări suplimentare, 
dar vom decide la momentul potri-
vit când se va organiza concursul și 
se vor mai face angajări. Cu aceasta 
într-adevăr vom avea o schemă com-
pletă și ne vom putea desfășura acti-
vitatea în condiții foarte bune. 

De asemenea, sunt asigurate fondu-
rile pentru persoanele cu handicap. 
În schimb, la Școală, fondurile nu 
sunt asigurate pentru tot anul, dar 
așa cum s-a obișnuit în anii trecuți se 
vor face rectificări bugetare și cu si-
guranță vor ajunge banii pentru toa-
te salariile care se dau în învățământ.

Reporter: Să vorbim și despre investi-
ții viitoare. Este adevărat ceea ce spu-
neați nu demult, că Beba Veche va fi 
un adevărat șantier în 2017?
Primar: Da, anul 2017 este poate cel 
mai intens an, cel mai vizibil, în care 
se vor produce foarte multe lucruri 
de bun augur pe raza comunei Beba 
Veche. Începând cu a doua jumătate 
a lunii aprilie, după Paști, vom dema-
ra efectiv lucrările pe teren de cana-
lizare, de asfaltare, așa cum ați fost 
informați de nenumărate ori despre 
lucrările pe care le vom face în cadrul 

proiectului pe care l-am câștigat pe 
măsura 3.2.2. 

Deoarece s-a vorbit foarte mult, nu 
voi insista să vorbesc acum despre 
acest proiect, dacă va fi nevoie voi 
veni cu explicații suplimentare, dar 
în acest an Beba Veche va fi un mare 
șantier, iar toată energia noastră se va 
concentra pe derularea în bune con-
diții ale acestei investiții extraordinar 
de importante. Vreau să-i mai rog 
încă o dată pe consătenii noștri să fie 
răbdători pentru că într-adevăr va fi 
un deranj când se vor executa săpă-
turile pentru canalizare, dar acest de-
ranj se va întâmpla doar acum, o sin-
gură dată, pentru că în viitor nu se va 
mai realiza la Beba Veche altă canali-
zare. Sigur că, dacă sezonul va fi mai 
ploios, va fi și noroi, dar eu sunt sigur 
că oamenii vor fi înțelegători pentru 
că totul se face pentru binele lor.  

Reporter: Pe lângă investițiile cu bani 
de la Guvern, mai aveți în vedere și 
alte investiții, cu bani de la bugetul 
local?
Primar: Sigur că, nu ne putem limita 
doar la proiectul de canalizare și as-
faltare, mai sunt și alte nevoi și toc-
mai de aceea spun că este anul mari-
lor proiecte pentru că dorim, așa cum 
am spus și în timpul campaniei elec-
torale, să începem și construcția de 
capele. În acest an ne-am propus să 
ridicăm o capelă în satul Beba Veche. 
Locația se va stabili în cel mai scurt 
timp, după ce se vor rezolva proble-
mele juridice cu terenul necesar con-
strucției.

De asemenea dorim să creăm o clă-
dire de birouri în cadrul Primăriei, o 
extindere practic în curtea Primăriei, 
unde va funcționa biroul de Urba-
nism care v-am anunțat la începutul 
anului că funcționează la Beba Veche.
Tot în acest an dorim să terminăm de 
realizat terenul de sport de la Chere-
stur. Va fi un perimetru de aproape 
două hectare, îngrădit, în cadrul că-
ruia va fi și un teren de sport mare cât 
și un teren mai mic, pentru minifot-
bal. Ne mai gândim ce destinații să 
mai dăm în acel perimetru.

(continuarea în pagina 2)

Primăria și Consiliul Local Beba 
Veche vă urează un Paște fericit!
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Urare de Sfintele 
sărbători pascale

În pragul Sfin-
telor sărbători 

ale Paștelui, vă 
doresc să aveţi 
parte de multă 
liniște, speranță, 
armonie și împli-
nire. Aceste zile 
închinate Învierii 
Domnului sa vă aducă pace în su-
flete și să vă fie prilej de mulțumire 
și bunăstare.

Paște fericit alături de cei dragi! 
Hristos a Înviat!

Președintele Consiliului 
Județean Timiș,

Călin DOBRA

Bani mai mulți de la 
Consiliul Județean 

Timiș

Consiliul Județean Timiș, întru-
nit în ședința extraordinară 

din data de 7 martie 2017, a decis 
împărțirea banilor pentru echili-
brarea bugetelor locale, respec-
tiv pentru drumurile județene si 
comunale. Dacă în 2016, comuna 
noastră primea 400 mii lei, în acest 
an i-au fost alocați 575 mii lei, din-
tre care 150 mii lei pentru drumuri 
și 425 mii pentru echilibrarea bu-
getului. „Îi mulțumesc președinte-
lui Călin Dobra pentru că a răspuns 
pozitiv cererii noastre pentru sume 
mai consistente de la bugetul ju-
dețean. Acești bani în plus ne vor 
ajuta să ne desfășurăm activitatea 
în condiții mai bune și să facem 
investițiile necesare în comună”, 
este mesajul transmis de primarul 
Bohancanu.

Urări pascale

Hristos a înviat! Cu multă bu-
curie să întâmpinăm Învierea 

Domnului Nostru 
Iisus Hristos! Adu-
cându-ne aminte 
de Învierea Sa, să 
aibă loc în suflete-
le noastre învierea 
duhovnicească, să 
ne ferim cu toată puterea de moa-
rea sufletului care este necredinţa 
și prin Învierea Domnului nostru să 
putem avea în inima noastră cre-
dinţa ca o flacără vie și puternică. 
Vă îmbrăţișez cu drag și ne dorim 
ca această sfântă și mare sărbătoa-
re să ne găsească pe toţi cu bucu-
rie, sănătate și veselie. Adevărat a 
înviat!

Preot paroh, 
Florin Matyes

Interviu cu primarul Ioan Bohancanu: 
„2017 va fi anul marilor proiecte 

în comuna Beba Veche”  

(continuare din pagina 1)

De asemenea, după terminarea in-
troducerii rețelei de canalizare în 
dreptul căminului cultural vom trece 
la execuția de trotuare pavate, înce-
pând de la podul mare și continuând, 
până la limita unei sume de 150.000 
lei, alocate pentru acest an.

Reporter: S-a pus în comună proble-
ma lipsei parcurilor, este aceasta o 
prioritate?
Primar: Sunt perfect conștient că 
Beba Veche are nevoie și de parcuri 
dar acestea se vor realiza după ce 
rezolvăm problemele cele mai im-
portante: apă, canalizare, iluminat, 
asfaltare. După aceea putem vorbi și 
despre parcuri, va fi ultimul segment 

ce va încununa activitatea adminis-
trației pe care o conduc și cu siguran-
ță atunci vom putea face parcuri în 
mai multe locuri din comună. 

Reporter: Ce măsuri veți lua pentru a 
menține curățenia comunei?
Primar: V-am mai spus că 2017 va fi 
an crucial pentru curățenie, de ace-
ea începând din acest an vom înce-
pe colectarea selectivă a gunoaielor. 
Vom interzice categoric aruncarea lor 
în diferite locuri. În acest sens Primă-
ria va face o investiție în locul numit 
„Baba Tica”, loc în care se vor depozita 
doar molozurile din construcții, pen-
tru a fi apoi acoperite cu un strat de 
pământ iar suprafața va fi îngrădită. 
Acest lucru se va realiza prin îngrădi-
re completă a acelui perimetru iar în 
cadrul acestuia va funcționa și cen-
trul de colectare selectivă a gunoa-
ielor.

Începând din acest an, toți cei care 
demolează sau au moloz, pământ bă-
tut, materiale de construcții de care 
vor să se debaraseze, sunt invitați să-l 
depoziteze strict în acest perimetru 
bine delimitat. Depozitarea este gra-

tuită, singura obligație fiind să nu îl 
țină în fața caselor sau să-l arunce în 
locuri interzise, la marginea satului, 
prin canale și așa mai departe. 

Amenzile vor fi foarte drastice pentru 
cei ce nu vor respecta acest lucru și 
vreau să-i asigur pe toți cei care con-
struiesc că fac un lucru foarte bun, 
ne dorim cu toții să vedem că-și în-
frumusețează locuințele, dar să ducă 
acest lucru până la capăt. După ce au 
adunat molozul, resturi din construc-
ții, să fie duse la locul amenajat. 
Un accent mare se va pune asupra 
curățeniei, executate cu echipa de la 
spații verzi, pentru a combate creș-
terea buruienilor pe spațiul public și 
pentru a tunde iarba. Acestea ar fi lu-
crurile, în mare, ce se vor face în acest 
an.

Reporter: Ce ne puteți spune despre 
desfășurarea proiectelor recent de-
puse la București?
Primar: Nu vă pot spune decât că, de 
la data închiderii sesiunii de depune-
re a proiectelor, mai precis de la data 
de 17 martie, în termen de 3 luni de 
zile, proiectele depuse la București, 
respectiv asfaltarea a încă 6,3 km de 
străzi în localitatea Beba Veche, con-
strucția unei grădinițe noi cât și rea-
lizarea unui corp de laboratoare și o 
mică sală de sport la Școală, vor primi 
un răspuns. Atunci vom ști exact ce 
mai putem face la capitolul investiții.

Curățenia este la ea acasă, la Beba Veche

AU FOST MONTATE NOILE 
COȘURI DE GUNOI
În cursul lunii martie, Primăria Beba 
Veche a instalat pe raza comunei 
160 de coșuri de gunoi stradale, din-
tre care 60 în satul Cherestur și 100 
în Beba Veche. Noile coșuri de gunoi 
au fost montate pe stâlpi dedicați, 
sunt confecționate din material plas-

tic rezistent și sunt inscripționate cu 
îndemnul „Păstrați curățenia!” Acest 
slogan, pe cât de vechi, pe atât de 
actual, este bine primit de locuitori, 
pentru care curățenia pe străzile co-
munei este foarte importantă. 

În ultimii ani, prin eforturile comune 
făcute cu administrația locală, s-au 
făcut pași importanți pentru schim-
barea de atitudine față de curățenie 
și de a nu se tolera mizeria și dezordi-
nea. Într-adevăr, și aceste noi coșuri 
de gunoi și-au arătat deja utilitatea, 
fiind folosite efectiv de către cetățe-
nii care le-au înțeles pe deplin rostul.
 
DEMAREAZĂ COLECTAREA 
SELECTIVĂ
Așa cum anunțam încă din numărul 
trecut al Curierului, în perioada ur-
mătoare vor fi amplasate și noile pu-
bele pentru colectare selectivă, însă 
în prealabil, fiecare locuitor va primi 
o scrisoare conținând instrucțiuni de 
utilizare a acestor pubele.

„Repet, această colectare selectivă 
a deșeurilor este foarte importantă 
pentru că va bloca creșterea prețului 
la serviciul de strângere a gunoiului. 
Într-un cuvânt, vă garantez că prețul 
nu se va modifica sub nicio formă, 
pentru că vom lua toate măsurile 
pentru a colecta selectiv gunoiul. De 
asemenea, nu voi lăsa ca Beba Veche 
să riște să fie amendată de Garda 
de Mediu. Este foarte important ca 
pe viitor să nu fim obligați să plătim 
amenzi de mediu cu bani care ar tre-
bui să meargă la lucrările importante 
pentru comună”, a spus primarul Ioan 
Bohancanu.

„Sărbătoarea Învierii să vă aducă în suflete speranță, armonie, tole-
ranță și dragoste pentru tot ceea ce este frumos și adevărat în viață. 
Să petreceți Sfintele Sărbători de Paști cu pace și bucurie în suflete! 
Hristos a înviat!”

Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche
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Curățenie 
de sărbători

Din pregătirile pentru sărbători-
le pascale nu poate lipsi cură-

țenia generală, în gospodărie și la 
drum, pe care fiecare gospodar o 
face, după cum spune tradiția. Și în 
acest an, Primăria Beba Veche reîn-
noiește apelul către toți cetățenii 
ca în această perioadă să curețe 
spațiul din fața casei, să planteze 
flori, să văruiască fațadele, să vop-
sească gardurile și porțile învechi-
te. De asemenea, toți cei care mai 
au lemne, materiale de construcții 
sau utilaje scoase la drum, sunt ru-
gați să le ridice de pe domeniul pu-
blic și să le introducă în curte.

Secretul bunei gospodăriri 
a comunei: lucrările în regie proprie

Confruntați cu lipsa banilor, dar cu 
nevoi de investiții tot mai ridica-

te, edilii din comuna noastră au găsit 
o soluție pe cât de simplă, pe atât de 
eficientă: lucrările în regie proprie.

REZULTATE EXCELENTE,
 CU BANI PUȚINI
Pentru a nu mai fi nevoiți să apele-
ze la firme private care fac lucrări cu 
adaosuri exagerate, cu mari întârzieri 
și uneori de foarte proastă calitate, 
Primăria a înființat în urmă cu mai 
mulți ani, o firmă de construcții aflată 
în proprietatea și sub controlul Con-
siliului Local. 

Astfel, s-au putut face lucrări în regie 
proprie, cu costuri mult mai mici, iar 
din economiile rezultate s-au efectu-
at alte și alte investiții atât de nece-
sare.  

Lucrurile au căpătat amploare, ast-
fel că în prezent, multe dintre lucră-
rile din comună se fac cu angajații 
proprii. Mai mult, pentru a tăia din 
costuri, au început să fie realizate 
prefabricate, pentru a fi folosite pe 
șantiere.

STÂLPI DE BETON, CONFECȚIO-
NAȚI ÎN REGIE PROPRIE
Ultima reușită a echipei de muncitori 
este realizarea în regie proprie a stâl-
pilor necesari pentru împrejmuirea 
perimetrului de la groapa de depozi-
tare a molozului și pentru terenul de 
sport de la Cherestur.

Dacă în magazinele de specialitate 
un stâlp de beton costă în jur de 35-
40 de lei, muncitorii noștri reușesc 
să îi producă la un cost de maxim 20 
de lei bucata. Întrucât sunt necesare 

câteva sute de stâlpi, economia reali-
zată va fi una semnificativă. Calitatea 
acestor stâlpi este garantată, materi-
alele folosite (ciment, fier beton) sunt 
de calitate dar și priceperea muncito-
rilor este indiscutabilă.
„Dacă producția de stâlpi va fi de suc-
ces și vedem că funcționează bine, 
ne gândim să extindem această acti-
vitate pentru a oferi stâlpi la prețuri 
foarte accesibile către doritorii din 
Beba Veche care vor să-și schimbe 
gardurile de la stradă”, a declarat pri-
marul Ioan Bohancanu.

Semnificația și importanța Postului Mare
Postul Paștilor, Păresimile sau Pa-

truzecimea, adică postul dinain-
tea Învierii Domnului, este cel mai 
lung și mai aspru dintre cele patru 
posturi de durată ale Bisericii Orto-
doxe; de aceea în popor e numit, în 
general, Postul Mare sau Postul prin 
excelenţă. 

El a fost orânduit de Biserică pen-
tru cuviincioasa pregătire a catehu-
menilor de odinioară, care urmau 
să primească botezul la Paști și ca 
un mijloc de pregătire sufletească a 
credincioșilor pentru întâmpinarea 
cu vrednicie a comemorării anua-
le a Patimilor și a Învierii Domnului; 
totodată ne aduce aminte de postul 
de patruzeci de zile ţinut de Mântu-
itorul înainte de începerea activităţii 
Sale mesianice (Luca IV, 1-2) 42, de 
unde i s-a dat și denumirea de Păre-
simi (de la latinescul quadragesima) 
sau Patruzecime.

Practica aceasta a fost adoptată de 
Biserică încă dinainte de sec. IV, ca 
timp de pregătire a catehumenilor 
pentru botez, adică pentru re-naște-
rea sau înnoirea spirituală. În crești-
nismul primar postul prepascal era 
deci de fapt postul catehumenilor; 

din sec. IV înainte, sub influenţa pu-
ternică a monahismului, întreaga Bi-
serică creștină devine penitentă. Dar 
sensul iniţial al postului rămâne ace-
lași: toate patruzecimile - atât cele 
din tradiţia universală, cât și cele din 
tradiţia biblică a Vechiului și a Nou-
lui Legământ - nu sunt decât perioa-
de pregătitoare către «un cer nou și 
un pământ nou», etape active către 
regenerarea omului și înnoirea uni-
versală, anticipată și chezășuită de 
învierea lui Hristos, serbată la Paști.

Conform tradiţiei stabilite cu timpul 
în Biserică, în cursul Postului Mare se 
postește astfel: în primele două zile 
(luni și marţi din săptămâna primă) 
se recomandă, pentru cei ce pot să 
ţină, post complet sau (pentru cei 
mai slabi) ajunare până spre seară, 
când se poate mânca puţină pâine și 
bea apă; la fel în primele trei zile (luni, 

marţi și miercuri) și ultimele două 
zile (vinerea și sâmbăta) din Săptă-
mâna Patimilor. Miercuri se ajunează 
până seara (odinioară până după să-
vârșirea Liturghiei Darurilor mai îna-
inte sfinţite), când se mănâncă pâine 
și legume fierte fără untdelemn. În 
tot restul postului, în primele cinci 
zile din săptămână (luni-vineri inclu-
siv) se mănâncă uscat o singură dată 
pe zi (seara), iar sâmbăta și duminica 
de două ori pe zi, legume fierte cu 
untdelemn și puţin vin. 

Se dezleagă de asemenea la vin și 
untdelemn (în orice zi a săptămânii 
ar cădea), la următoarele sărbători 
fără ţinere (însemnate în calendar cu 
cruce neagră): Aflarea capului Sfân-
tului Ioan Botezătorul, Sfinţii 40 de 
mucenici, Joia Canonului celui mare, 
înainte-serbarea și după-serbarea 
Buneivestiri, precum și în ziua Sfân-
tului Gheorghe, iar după unii și în 
Joia Patimilor. La praznicul Buneives-
tiri și în Duminica Floriilor se dezlea-
gă și la pește (când însă Bunavestire 
cade în primele patru zile din Săptă-
mâna Patimilor, se dezleagă numai 
la untdelemn și vin, iar când cade în 
vinerea sau sâmbăta acestei săptă-
mâni, se dezleagă numai la vin).
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Rugăciune către Sfântul Mina, 
protectorul păgubiților 

Preasfinte și întru tot lăudat Mare 
Mucenic Mina, vezi paguba mea, 
vezi sărăcia și ticăloșia mea, vezi bu-
bele și rănile trupului și sufletului 
meu! Mă rog ție, Sfinte Mina, gră-
bește-te a mă ajuta cu neîncetatele 
și sfintele tale rugăciuni. Ia aminte la 
suspinele mele și nu mă trece cu ve-
derea, că 
știu, Sfinte 
al lui Dum-
nezeu, că 
ai pătimit 
m u n c i 
grele și 
chinuri în-
fricoșătoa-
re pentru 
dragostea 
lui Hristos, 
dar prin acele suferințe astăzi viețu-
iești luminat si ai aflat dar de Dum-
nezeu. Minunile și ajutorul tău m-au 
făcut și pe mine să alerg la ajutorul 
tău, să cred că la orice facere de bine 
ești gata ajutător și grabnic folosi-
tor. Roagă-te ca să fiu și eu ajutat și 
miluit pentru rugăciunile tale, și din 
pagube și necazuri izbăvit, ca să laud 
și bine să cuvântez și să slăvesc întru 
tot lăudatul și preaputernicul nume 
al Tatălui și al Fiului și al Sfântului 
Duh, acum și pururea și în vecii ve-
cilor. Amin

DECESE †
-

 Sărbători religioase 
ortodoxe 

Aprilie
• 9 D Intrarea Domnului în Ierusalim 
(Floriile)
• 16 D Învierea Domnului (Paștele)
• 17 D A doua zi de Paști 
• 18 D A treia zi de Paști
• 21 V Izvorul Tămăduirii
• 23 D Sf. Mare Mucenic Gheorghe

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Aprilie
• 9 D Duminica Floriilor
• 13 J Joia Sfântă (Cina Domnului)
• 14 V Vinerea Sfântă (Patima și 
moartea Domnului)
• 15 S Sâmbăta Sfântă
• 16 D Învierea Domnului (Paștele)

Ciobul de oglindă
Povești adevărate, povești cu tâlc

Un profesor își termina cursul și 
apoi rosti cuvintele obișnuite:

- Aveți nelămuriri? Un student zise:
- Domnule profesor, care este sensul 
vieții?
Unul dintre cei din sală, care era pe 
punctul de a pleca, începu să râdă. 
Profesorul îl privi îndelung pe stu-
dent, cercetând parcă daca era o în-
trebare serioasa. Înțelese că da.
- Am să vă răspund.
Scoase din buzunarul de la panta-
loni portofelul și din el o oglinjoară 
rotundă, nu mai mare decât o mo-
nedă. Zise apoi:
- Eram copil pe timpul războiului. În-
tr-o zi, am găsit pe stradă o oglindă 
făcută țăndări. Am păstrat ciobul cel 

mai mare. Acesta este. Am început 
să mă joc cu el și am fost încântat să 
văd cum puteam cu ajutorul lui să 
îndrept reflexul luminii în cele mai 
întunecoase unghere unde soarele 
nu ajunge niciodată: găuri adânci, 
crăpături, ascunzișuri. Am păstrat 

oglinjoara. Devenind bărbat, am în-
țeles că acesta nu era un simplu joc 
de copil, ci o prefigurare a ceea ce 
aș fi putut face în întreaga mea via-
ță. Eu însumi sunt o frântură dintr-o 
oglinda pe care încă nu am văzut-o 
întreagă. Prin ceea ce am însă, pot 
aduce lumină – adevăr, înțelegere, 
cunoaștere, bunătate, blândețe – în 
ascunzătorile din inimile oamenilor 
și să schimb ceva în unii. Poate că 
și alții vor face fel dacă vor vedea 
aceasta.

După mine, în aceasta constă sensul 
vieții.

(Bruno Ferrero)

Căsătorii 
-

Majorate 
Suli Valentin Daniel

Hendrea Teodora
Farca Daniel-Cosmin

Nașteri 
-

A început campania de depunere a 
cererilor pentru subvențiile APIA   

Campania de primire a cererilor 
unice de plată pentru anul 2017 

a debutat în data de 1 martie și se va 
finaliza la 15 mai 2017, perioadă în 
care nu se aplică penalităţi, a anunţat 
Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru 
Agricultură (APIA).

Potrivit unui comunicat al instituţiei 
cererile unice de plată se vor depune 
până la data de 15 mai la centrele lo-
cale și judeţene ale APIA pentru toate 
schemele de plată și măsurile de spri-
jin din sectorul vegetal și zootehnic. 
APIA recomandă fermierilor ca îna-
inte de a veni la Centrele APIA să se 
prezinte la Primărie pentru a verifica 
în Registrul Agricol situaţia terenului 
pe care îl utilizează, iar dacă au în ex-
ploataţie și animale să verifice situ-
aţia acestora în Registrul Naţional al 
Exploataţiilor (RNE) cu ajutorul medi-
cului veterinar concesionar, asociaţi-
ei sau propriilor evidenţe, dacă este 
utilizator SNIIA. 

Și în acest an, completarea declara-
ţiei de suprafaţă se realizează elec-
tronic folosind aplicaţia IPA Online 
care poate fi accesată din butonul 
dedicat situat pe pagina de început 
a site-ului APIA, însă finalizarea și 
închiderea Cererii unice de plată în 
IPA Online se face numai în Centre-
le APIA, în prezenţa funcţionarului 
responsabil cu primirea cererii, după 
verificarea acesteia și a mesajelor din 
controlul parcelelor digitizate, pre-
cum și corectarea eventualelor pro-
bleme semnalate de către sistemul 
informatic.

„Rugăm fermierii, că pentru a utiliza 
eficient timpul pe care APIA l-a re-
zervat pentru primirea Cererii, să se 
prezinte la data și ora la care sunt 
programaţi conform invitaţiei primi-

te. Fermierii vor depune o singură ce-
rere, chiar dacă deţin suprafeţe de te-
ren/animale în diferite localităţi sau 
judeţe”, se arată într-un comunicat 
transmis presei de către APIA.

ISSN 2537-1282
ISSN-L 2537-1282

Nu uita!
Înainte de a semna, 
verifică încă o dată
Cererea Unică de Plată
sector vegetal şi zootehnic!

INSTITUŢII  PARTENERE:  
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,  
Agenţia Naţională pentru Zootehnie,  Autoritatea Naţională Fitosanitară,
Autorităţi publice judeţene şi locale.

www.apia.org.ro                                 http://lpis.apia.org.ro

Vino la APIA Centrul Judeţean / Local de care aparţii şi află:
 Condiţiile de acordare a plăţilor directe sector vegetal şi zootehnic, a ajutoarelor ü

naţionale tranzitorii şi a plăţilor pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală;
 Cum să completezi corect Cererea Unică de Plată în anul 2017 şi cum săü

îţi identifici corect terenul agricol cu IPA online;
 Noile măsuri derulate prin APIA: sprijin pentru crearea de suprafeţe împădurite,ü

plăţi pentru silvomediu şi climă;
 Documentele necesare la depunerea cererii unice de plată;ü
 Normele de ecocondiţionalitate.ü

APIA sprijină fermierii activi!

Depune Cererea Unică de Plată

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

NOTĂ: Înainte de veni la Centrul APIA, îţi recomandăm să te prezinţi la Primărie 
pentru a verifica în Registrul Agricol situaţia terenului pe care îl utilizezi.

 
Dacă ai animale în exploataţie, ar fi bine să verifici situaţia acestora

în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) 
(medic veterinar concesionar / asociaţie / 

propriile evidenţe, dacă eşti 
utilizator SNIIA). 

în perioada 1 Martie - 15 Mai 2017!


