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Peste 1300 de crescători de ovine din județ au depus la DAJ Alba, cereri pentru
obținerea ajutorului de minimis pentru comercializarea lânii
Până în prezent, nu mai puțin de 1300 de crescători de ovine din județul Alba, cu un efectiv de peste
331700 capete s-au înscris în program la Direcția pentru Agricultura Județeană Alba, în vederea obținerii
ajutorului de minimis pentru lână. Potrivit HG nr.500/2017, crescătorii de ovine vor primi un sprijin financiar
de 1 leu/kg pentru lâna comercializată. După cum este cunoscut,
schema de ajutor de minimis are o
finanţare de 36 de milioane de lei la nivel național .
Prin acordarea acestui sprijin se urmărește eficientizarea activității sectorului de creștere a ovinelor în sensul
reducerii pierderilor, stimularea înființării centrelor de colectare a lânii, crearea de noi locuri de muncă
precum și stabilizarea veniturilor crescătorilor de ovine.
Toți crescătorii de ovine, persoane fizice care dețin atestat de producător valabil până la data plății ajutorului
de minimis, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale precum și persoane
juridice cu activitate în domeniu, înregistrați în Registrul Unic, la Direcția pentru Agricultură Județeana Alba
pot beneficia de sprijinul financiar cu obligația depunerii de documente justificative care să ateste
comercializarea producției de lână obținute.
Comercializarea lânii se poate face în mod direct către un centru de colectare sau o unitate de procesare
a lânii, dovada comercializării realizându-se după caz cu : factura/ fila / filele din carnetul de comercializare
din care să rezulte cantitatea de lână comercializată sau prin intermediul unei societați care are contract
de furnizare cu un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii dovada comercializării făcându-se
cu documentele specificate mai sus (cu mentiunea conf. HG 500/2017) la care se adaugă o copie după
contractul încheiat între societatea care preia și centrul de colectare sau unitatea de procesare a lânii.
Termenul de depunere a documentelor justificative privind comercializarea lânii, la DAJ Alba, este
data de 1 iulie 2018 .
Informații suplimentare se pot obține la sediul DAJ Alba, telefon 0258/835342, responsabili program d-na
consilier Zgâia Mihaela, respectiv d-na consilier Babin Gabriela.
Pentru a veni în sprijinul crescătorilor de oi anexăm lista centrelor de colectare funcționale existente la
nivel national :

Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Judeţ

Galaţi
Maramureş
Tulcea
Bistriţa Nasaud
Constanta
Constanta
Constanta
Constanta
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Bacău
Bacău
Suceava

Denumire
firma

Total TDC SRL
Sc Nova Mat Colect SRL
LTA MONDIAL SRL
SCMISGRUP SRL
Conţi Total Top SRL
Stejarul SRL
SC Lana PEL srl
Kai Fu SRL
SC TOLGA SRL
Eurobussiness SRL
ROSIGNON SRL
Stofe Buhusi SA
SC COM LĂCRĂMIOARA

Localitate

Scanteiesti GL
Sumcuta Mare str repubicii nr 7
Baia
Sangeorz Bai
Lumina
M.Kogalniceanu
Medgidia
Târgusor
Sibiu
Săcel
Apoldu de Sus
Faraoani
Buhusi str. Liberaţii nr 38
Fălticeni

Administrator

Manitiu C-tin
Marchis Gheorghe
Liuta Adam
lugan Emil
Hagi Nicolae
Stere Ştefan
Paris Dimciu
Kai Fu Codrin
Erdogan Ergun
Banescu Cornel
Gheorghe Nicolae
Campanu Stefan
Lăcrămioara Rasnita

Nr. de telefon

0744 776 904
0753 094 545
0744 665 395
0724 023 551
0744 509 357
0722 254 086
0723 819 269
0762 592 489
0744476 986
0744 519 224
0745 645 091
0743 086066
0732126386
0742350271

Capacitate de
stocare
8.000 to
500 to
2.000 to
500 to
400 to
600 to
500to
350 to
8.000 to
500 to
1.500 to
200 to
1.000-1.500 to
500

Total
25.050 tone
Capacitate Stocare
Stoc
2.000 tone
aproximativ existent

