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- Când plecaţi de acasă încercaţi să creaţi apa-
renţa că se află cineva în locuinţă, prin diverse
metode, respectiv instalarea unor dispozitive de
aprindere şi stingere automată a luminilor în lo-
cuinţă, de către un vecin sau o persoană de în-
credere!

- Nu permiteţi străinilor să intre în casă pentru
a folosi telefonul, sau pentru a le oferi ceva!

- Atunci când este neapărat nevoie ca un străin
să intre în locuinţa dumneavoastră, chemaţi un
vecin sau o rudă să vă însoţească!

- Pentru siguranţa locuinţei dumneavoastră,
atenţie şi la intrările secundare, cum ar fi uşile
de la balcoane şi terase! Acestea vor avea încu-
ietori suplimentare, dispuse la interior.

- Evitaţi discuţiile despre bunurile de valoare
pe care le aveţi în casă!

- În cazul absenţelor îndelungate de la domiciliu,
comunicaţi acest fapt numai persoanelor în care
aveţi mare încredere! Rugaţi-i să vă supravegheze
locuinţa, sau să acţioneze în aşa fel încât să nu se
sesizeze lipsa dumneavoastră!

- Dacă plecaţi pentru o perioadă scurtă, puteţi
aprinde luminile, radio-ul sau televizorul.

- Încuiaţi uşile şi geamurile chiar şi atunci
când plecaţi pentru câteva minute.

- Nu lăsaţi sume mari de bani sau valori în lo-
cuinţă!

- Nu lăsaţi bilete în uşă sau mesaje pe robotul
telefonic prin al căror conţinut să informaţi stră-
inii că aţi plecat în concediu!

- Instruiţi-vă copiii ca, atunci când sunt sin-
guri acasă, să nu deschidă uşa de acces în lo-
cuinţă persoanelor străine care spun că sunt
trimişi de părinţi pentru a le da diverse obiecte!

- Trebuie lăsat la vecini de încredere un număr
de telefon unde puteţi fi găsit. Este de evitat ofe-
rirea de informaţii despre vecini persoanelor ne-
cunoscute.

- Sumele mari de bani nu se ţin în casă, neasi-
gurate. Nu e bine de lăsat impresia deţinerii
acestor sume sau a unor  bijuterii de valoare. La
plecare se închid bine toate căile de acces în
casă. Este bine ca locuinţa să fie asigurată cu un
sistem de alarmă.

- Dacă totuşi spargerea are loc trebuie sunat
la numărul unic de urgenţă 112 şi trebuie aştep-
tată sosirea poliţistilor. În acest timp nu trebuie
atins nici un obiect din locuinţă şi din apropierea
ei. Nu este permis accesul altor persoane în în-
căpere (vecini, rude, cunoştinţe). 

Sfaturi utile pentru a preveni 
furturile din locuinţă!

Iniţiativă practică din partea Grupului de Acţiune
Locală Timişul de Centru. Reprezentanţii GAL anunţă
deschiderea unei pieţe online destinată producătorilor
locali, dar şi clienţilor din judeţ.

Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru anunţă
deschiderea Pieţei Online. Iniţiativa se adresează pro-
ducătorilor locali de legume, fructe, mezeluri, brânze-
turi, lactate, miere. Aceştia ar urma să îşi expună
produsele online pentru a putea fi comandate de timi-
şeni.

Platforma poate fi accesată, din 27 martie, la link-
ul: https://timisuldecentru.ro/piata-online/.

„Prin acestă iniţiativă dorim să ajutăm la: limitarea
răspândirii virusului COVID-19 la nivelul judeţului
Timiş; creşterea numărului produselor alimentare dis-
ponibile în posibilele zone afectate din judeţul Timiş;
creşterea implicării comunităţii din judeţului Timiş în
a susţine economia locală, prin achiziţionarea de pro-
duse alimentare direct de la micii producătorilor locali;
dezvoltarea reţelei de actori ai lanţului valoric alimen-
tar şi intensificarea cooperării dintre aceştia în urmă-
toarea perioadă”, transmit reprezentanţii GAL Timişul
de Centru.

Producători locali care doresc să se alăture iniţiativei
trebuie să trimită un e-mail pe adresa contact@timisul-
decentru.ro.

E-mailul trebuie să includă următoarele informaţii:
numele şi prenumele, localitatea, produsele comercia-
lizate, preţul produselor, condiţiile de livrare (comanda

minimă, locaţiile de unde se ridică produsele, dacă se
oferă transport la domiciliul clienţilor şi în ce condiţii),
modalitatea de plată acceptată, date de contact, 2 poze
cu produsele comercializate.

„Din dorinţa de a contribui cât mai mult la dezvol-
tarea comunităţilor, intenţionăm crearea unui lanţ scurt
de distribuţie prin intermediul căruia producătorii lo-
cali din teritoriul GAL Timişul de Centru comerciali-
zează produsele proprii. Beneficiile unui lanţ scurt de
distribuţie/aprovizionare sunt multiple, el aducând be-
neficii economice, de mediu şi sociale. Intenţionăm
crearea acestui lanţ prin intermediul unui proiect ce va
fi depus în cadrul Măsurii M7/3A - Crearea şi promo-

varea mărcilor locale şi a asocierii în sectorul agro-ali-
mentar. 

Acest proiect se va realiza în parteneriat, parteneri
fiind Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Timişul de
Centru şi producătorii locali autorizaţi. Prin interme-
diul acestui lanţ scurt se vor putea comercializa miere,
ulei, carne – produse procesate din carne, legume,
fructe, flori, produse de panificaţie şi cofetărie, lapte –
produse procesate din lapte, gemuri, zacuscă, murături
etc. De asemenea, pe lângă produse din sectorul agroa-
limentar, se vor putea comercializa şi produse artiza-
nale”, mai precizează reprezentanţii GAL Timişul de
Centru.

Piaţa online, disponibilă pentru producătorii
locali şi clienţii din judeţul Timiş

Informare de la Agenţia
de Plăţi şi Intervenţie 

în Agricultură
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) infor-

mează că cererile unice de plată completate de fermieri în apli-
caţia IPA-Online se depun la centrele locale/judeţene ale
agenţiei în perioada 1 martie – 16 mai 2022. 

Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data limită, în
termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru
fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut drep-
tul.

Reamintim că terenul trebuie să fie la dispoziţia fermierului
la data depunerii cererii, ca atare adeverinţele trebuie să aibă
data emiterii anterioară datei înregistrării cererii unice de plată
la APIA.


