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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PENTRU ANUL 2019
1.Serviciul Implementarea Politicilor ,Strategiilor în Agricultură și Industrie Alimentară , Consultanță Agricolă și Formare
Profesională,
Nr.
crt

Obiective şi activităţi prioritare1

Termene2

Indicatori

Resurse necesare

Responsabili

Riscuri3/
Factori critici de
succes

OBIECTIV GENERAL I
Asigurarea activitatii de consultanta agricola ca prestare de servicii in sprijinul producatorilor agricoli detinatori
de ferme mici si mijlocii ,tinerilor fermieri ,precum si fermelor de subzistenta.
Obiectiv specific I.1:Organizarea si desfasurarea programelor de instruire si formare profesionala a producatorilor
1La stabilirea obiectivelor se vor avea în vedere documentele de politici publice (strategii,programe,planuri),acord-urile,memorandum-urile,etc.asumate de MADR
2Termenele stabilite pot fi specifice (iunie, septembrie, etc.) sau periodice (săptămânal,lunar,trimestrial)
3Precizați riscurile/factorii criticide succes care ar putea afecta atingerea obiectivelor

agricoli
I.1.1

ACTIVITĂŢI
Formare profesionala
Permanent

7

-Umane –lectori
-Materiale
consumabile
-Dotari si
echipamente
didactice

Permanent

4

Permanent

2

-Umane –lectori
-Materiale
consumabile
-Dotari si
echipamente
didactice
-II-

Permanent

1

permanent

5

-II-

Permanent

75

-II-

a)Cursuri de calificare

-Lucrator in cultura
plantelor

-Apicultor
-Pomicultor
b)Cursuri de formare profesionala
PNDR 2014-2020(M.10 si M 11)
c)Cursuri instruire/informare
privind Normele de
ecoconditionalitate ,Codul de Bune
Practici Agricole,PNDR 20142020

-II-

Dezinteres din
partea
producatorilor
agricoli datorită
aproprierii de
finalizare a
PNDR 2014-2020
Renuntarea si
nefinalizarea
cursurilor
Ing.Ioana Florina
Ing.Stanescu Mihai
Ing.Chelu Marian
Ing.Vasilescu Elena
Ing.Ioana Florina
Ing.Mihai Paul
Ing.Ioana Florina
Ing.Olaru Mihai
Ing.Mihai Paul
Ing.Parghel Elena
Ing.Stanescu Mihai
Ing.Costescu Vasle
Ing.Chelu Marian
Ing.Bucsenaru T.
Ing.Mihai Paul
Ing.Vasilescu Elena
Ing.Marinescu
Eugen
Ing.Olaru Mihai
Ing.Ionescu Daniil

Ing.Pisică Dumitru
In functie de
d)Cursuri de instruire in vederea
mentiunile din
autorizarii utilizatorilor de produse
actele legislative
pentru tratamente fitosanitare
care vor fi adoptate
Obiectiv specific I.2.Actiuni de promovare a Masurilor din PNDR 2014-2020 ,identificarea potentialilor beneficiari.
Permanent

21

-II-

Permanent

148

Posibilitati de
deplasare

Permanent

1232(consultatii)

Permanent

61

Dotari si
echipamente de
promovare (laptop
,videoproiector,flipc
hart ertc.)
Dotari si
echipamente pentru
elaborare
(calculator,
imprimanta ,copiator
,skener etc.)

permanent

128

ACTIVITĂŢI
I.2.1

I.2.2

I.2.3

Identificarea si monitorizarea
potentialilor beneficiari ai
Masurilor PNDR 2014-2020
Consilierea si asistenta tehnica de
specialitate acordate potentialilor
beneficiari

Elaborare de proiecte in vederea
acesarii fondurilor europene

Dotari si
echipamente pentru
elaborare
I.2.4
(calculator,
imprimanta ,copiator
,skener etc.)
Obiectiv specific I.3:Realizarea fluxului informational prin actiuni de popularizare
Consiliere si asistenta tehnica de
specialitate pentru elaborarea
dosarelor de plati pentru proiectele
finantate

Specialistii de la
compartimentele:
elaborare proiecte
si asistenta tehnica
zonala
Specialistii de la
compartimentele:
elaborare proiecte
si asistenta tehnica
zonala
Specialistii de la
compartimentele:
elaborare proiecte
si asistenta tehnica
zonala

Specialistii de la
compartimentele:
elaborare proiecte
si asistenta tehnica
zonala

Lipsa de interes a
unei parti din
populatia rurala
fata de aceste
activitati

-Documente
incomplete
-Lipsa unor
documente
necesare pe care
UAT-urile trebuie
sa le puna la
dispozitia
Grupului de lucru

I.3.1

I.3.2

I.3.3

I.3.4

I.3.5

ACTIVITĂŢI
Elaborarea ,multiplicarea si
distribuirea materialelor
informative de
specialitate(reviste,brosuri,pliante
etc) si intocmirea fiselor
tehnologice.

Permanent

Nr.limitat

In fiunctie de
resursele financiare
disponibile si
solicitari

Specialistii din
cadrul Serviciului
de plitici si
consultanta
agricola

Lipsa fondurilor
necesare pentru
editarea acestora

Trim.I

39

Suprafetele necesare
infiintarii acestora

Trim. II si
III

15

La loturile
demonstrative
Planse,prezentarea
modalitatii de
aplicare a verigiilor
tenhologice sau alte
tematici abordate

Neimplicarea
producatorilor
agricoli si
agentilor
economici din
agricultura in
organizarea
loturilor
Neimplicarea
producatorilor
agricoli si
agentilor
economici din
agricultura in
aceasta actiune

Permanent

38

Dotari si
echipamente de
promovare
(leaptop
,videoproector,flipch
art ertc.)

Permanent

Nr.limitat

In fiunctie de
resursele financiare
disponibile

Specialistii din
cadrul Serviciului
de politici si
consultanta
agricola si firmele
distribuitoare de
mijloace de
productie
Specialistii din
cadrul Serviciului
de plitici si
consultanta
agricola si firmele
distribuitoare de
mijloace de
productie
Specialistii din
cadrul Serviciului
de plitici si
consultanta
agricola si firmele
distribuitoare de
mijloace de
productie
Specialistii din
cadrul Serviciului
de plitici si
consultanta

Realizarea de loturi demonstrative

Realizarea de demonstratii practice

Organizarea de targuri ,expozitii
seminarii , simpozioane
,concursuri etc.

Realizarea de material audiovizuale , emisiuni radio-TV

Neimplicarea
producatorilor
agricoli si
agentilor
economici din
agricultura in
aceasta actiune
Lipsa fondurilor
necesare pentru
editarea acestora
in vederea

agricola

difuzarii acestora
pe posturile de
radia si tv.locale

Obiectiv specific I.4:Indrumarea producatorilor agricoli pentru desfasurarea unor activitati in mediul rural
ACTIVITĂŢI
Permanent

5.502 de
consultatii

Dotari si
Specialistii de la
echipamente de
compartimentele:
Actiuni de identificare ,consiliere
promovare (laptop ,
elaborare proiecte
I.4.1
si asistenta tehnica individuala in
videoproiector,
si asistenta tehnica
toate domeniile agricole
flipchart ,fisa
zonala
fermierului etc.)
Obiectiv specific I.5:Organizarea administrarii si exploatarii pajistilor permanente (conf.O.G. nr.34/2013)

Lipsa de
mobilizare si
interesul
producatorilor
agricoli

ACTIVITĂŢI
Permanent

I.5.1

16

Elaboraea proiectelor de amenajare
pastorala

Dotari si
echipamente pentru
elaborare
(calculator,
imprimanta ,
copiator ,skener etc.)
si documentele
necesare puse la
dispozitie de U.A.T.

Specialistii de la
compartimentele:
elaborare proiecte
si asistenta tehnica
zonala

Obiectiv specific I.6: Modalitatea de obtinere a atestatului de producator
ACTIVITĂŢI
Permanent
Nr. nelimitat

Asigurarea
Specialistii de la
mijloacelor de
comp. asistenta
deplasare in teren
tehnica zonala
I.6.1
Eliberarea avizelor consultative
pentru verificarea
suprafetelor si
culturilor
OBIECTIV GENERAL II Organizarea implementarii politicilor si strategiilor in agricultura si industrie alimentara
Obiectiv specific II.1:Modalitatea aplicarii Legii nr.17 /2014 ,privind vanzarile de terenuri agricole situate in

Lipsa
documentelor
necesare si
Studiilor
pedologice pe
care UAT trebuie
sa le puna la
dispozitia
Grupului de lucru.
Neconcordanta
intre suprafetele
si culturile din
cerere si
verificarile din
teren

exrtravilan.

II.1.1

ACTIVITĂŢI
Inregistrarea documentatiilor privind
ofertele de vanzare a terenurilor de la
nivelul localitatilor ,publicarea
ofertelor de vanzare ,verificare
respectarii procedurii si eliberarea
avizelor

Permanent

Nr.nelimitat

Logistica
necesara

Ing.Serban Ioana
Ramona
Ec.Cristea Marian

Lipsa unor
documente si
nerespectarea
termenului de
comunicare de
catre UAT-uri

II.1.2
Obiectiv specific II.2:Scaterea din circuitul agricol al terenurilor situate in extravilan si schimbarea categoriilor de
folosinta a terenurilor,

II.2.1

ACTIVITĂŢI
Verificarea si inaintarea spre avizare
M.A.D.R., dupa caz, a
documentatiilor intocmite in vederea
scoaterii din circuitul agricol a
terenurilor situate in extravilan,
precum si avizelor prealabile de
introducere in intravilanul localitatilor
a terenurilor agricicole in baza
studiului urbanistic P.U.G./P.U.Z.,

Permanent

Nr.nelimitat

Logistica
necesara

Avizarea schimbarii categoriei de
Permanent Nr.nelimitat
Logistica
folsinta a terenurilor in conformitate
necesara
II.2.2
cu prevederile legale, a avizelor de
redare/reintroducere a terenurilor in
circuitul agricol,
Obiectiv specific II.3: Cresterea ponderii agriculturii ecologice in structura agricola a judetului,
ACTIVITĂŢI
II.3.1 Inregistrarea si avizarea fiselor de
Permanent Nr.nelimitat
Logistica
inscriere in agricultura ecologica a
necesara
operatorilor, producatorilor,

Ing.Paun Claudia
Jr.Ghiță Ion

Documentatia
incopleta si
incorect intocmita

Ing.Paun Claudia
Jr.Ghiță Ion

Documentatia
incopleta si
incorect intocmita

Ing.Florescu
Cătălina

Documentatia
incopleta si
incorect intocmita

procesatorilor, comercianti,
importatori, unitati de productie
pentru acvacultura, colectori flora
spontana in conformitate cu Ordinul
1253/2013

II.3.2

Efectuarea de vizite in teren la agentii
economici ce comercializeaza
produse ecologice pentru informare
privind legislatia in vigoare (HG
131/2013)

Permanent

Nr.nelimitat

Logistica
necesara

Ing.Florescu
Cătălina

Obiectiv specific II.4: Existenta unei baze de data cu privire la preturile produselor agricole pe piata libera,
ACTIVITĂŢI
Saptamana Evidentierea
Logistica
Specialisti de la
Monitorizarea evolutiei cantitatilor de
l Lunar
curenta a
necesara
comp. asistenta
cereale tranzactionate si a preturilor
II.4.1
preturilor
tehnica zonala
produselor agricole pe piata libera
produselor
( sistemul SIPPA).
agricole
Obiectiv specific II.5: Organizarea grupurilor de producatori prin stimularea financiara in conformitate cu
legislatia in vigoare si PNDR 2014-2020,
ACTIVITĂŢI
Primirea si verificarea cererilor
Permanent Nr.nelimitat
Logistica
Ing.Paun Claudia
privind recunoasterea Grupurilor de
necesara
producatori, in conformitate cu
Ord.694/2008 si a Reg.1234/2007 ,
II.5.1 transmiterea acestora catre MADR
precum si verificarea mentinerii
conditiilor carea au stat la baza
recunoasterii G.P. conform
O.G.37/2005
Obiectiv specific II.6: Cresterea numarului producatorilor de produse traditionale si asigurarea consultantei
necesare pentru dezvoltarea acestui sector,
ACTIVITĂŢI
II.6.1 Consultanta privind modalitatea de
Permanent Nr.nelimitat
Logistica
Ing.Florescu
intocmire a caietelor de sarcini pentru
necesara
Cătălina

Nerespectarea
conditiilor de
catre agentul
economic si
firmele de
certificare

Documentatia
incopleta si
incorect intocmita

Lipsa unei
indrumari

produse traditionale si verificarea
conformitatii acestora pe teren

II.6.2

II.6.3.

Identificarea si consilierea
producatorilor agricoli si a
procesatorilor de produse agricole
pentru obtinerea recunoasterii de
produse traditionale cu denumiri de
origine si atestate de specificitate
Implementarea Ordinului nr 724/2013
privind atestarea produselor
traditionale si a Ordinului nr
394/2014 privind atestarea produselor
alimentare obtinute conform retetelor
consacrate romanesti si sistemelor de
calitate

Permanent

Nr.nelimitat

Logistica
necesara

Permanent

Nr.nelimitat

Logistica
necesara

Ing.Florescu
Nerespectarea
Cătălina
indicatorilor
Ing.Costescu Vasile prevazuti in
caietul de sarcini

Logistica
necesara

Ing.Paun Claudia

Logistica
necesara

Ing.Paun Claudia

Obiectiv specific II.7: Cresterea competivitatii agriculturii,
ACTIVITĂŢI
Permanent Discutii , schimb
de informatii
II.7.1

II.7.2

Ing.Costescu Vasile adecvate, face ca
intocmirea
caietului de
sarcini sa fie
incorecta.
Ing.Florescu
Nerespectarea
Cătălina
indicatorilor
Ing.Costescu Vasile prevazuti in
caietul de sarcini

Colaborarea cu formele asociative,
federatii si institutii de cercetare din
toate domeniile agricole.

Implementarea politicilor si
strategiilor privind introducerea in
mediu si pe piata a plantelor

Permanent

Respectarea
legislatiei pentru
solicitarea

Lipsa de
colaborare cu
organizatiile de
producatori, poate
fi o frana in
dezvoltarea si
organizarea
agriculturii in
general
Introducerea
ilegala a
materialului de

autorizatiei

modificate genetic

II.7.3.

Intocmirea situatiei privind necesarul
de ingrasaminte pentru agricultura
judetului, monitorizarea aplicarii
ingrasamintelor chimice.

II.7.4

Verificare documentatiei si emiterea
certificatelor de abilitare pentru
importul de ingrasaminte chimice
conform Legea 232/2010

II.7.5

Intocmirea devizelor de calcul a
normelor de venit pentru fiecare
cultură şi specie de animale,în
vederea calculării impozitului pe
norma de venit.

,II.7.5

II.7.6
II.7.7.

Inregistrarea contractelor , verificarea
suprafetelor cultivate cu tutun
,precum si a calitatii acestuia la data
livrarii.
Autorizarea depozitelor de cereale si
oleaginoase si monitorizarea
activitatii privind receptia depozitarea
si pastrarea cerealelor si
oleaginoaselor
Primirea documentatiei,verificarea
conditiilor in vederea eliberarii de
autorizatii pentru
infiintarea/defrisarea plantatiilor
pomicole precum si eliberarea de

Permanent

Respectarea
legislatiei pentru
solicitarea
avizuluii

Logistica
necesara

Ing.Marin Eugen

Permanent

Respectarea
legislatiei pentru
solicitarea
avizuluii

Logistica
necesara

Ing.Marin Eugen

Trim I

Logistica
necesara

ing.Marin Eugen

Trim.I si II Nr. Cultivatori
inregistrati

Logistica
necesara

Ing.Marin Eugen

Permanent

Nr. Depozitari
inregistrati

Logistica
necesara

Ing.Marin Eugen

Permanent

Varsta plantatiei
Procentul de
goluri
Atacul de boli si
daunatori

Logistica
necesara

Ing.Marinescu
Eugen

inmultire si
cultivarea ilegala
Neconcordanta
intre calitatea si
cantitatea loturilor
de ingrasamite
aprobate pentru
import
Neconcordanta
intre cantitatea si
calitatea loturilor
de ingrasamite
aprobate pentru
import
Un calcul incorect
al normei de venit
pe fiecare cultura
si specie de
animale
Factorii climatici
si de cultura care
pot influenta nr.
de plante la mp.si
calitatea
tutunului.
Nerespectarea
conditiilor
minime pentru
autorizare
Nerespectarea
conditiilor
minime pentru
autorizare

autorizatii de taieri /plantari de nuci.

II. 7.8

Gestionarea la nivel județean a
potențialului de producție vitivinicol
în conformitate cu cerințele
Registrului Plantatiilor Viticole.
Intocmirea si actualizarea Registrului
Plantatiilor Viticole.

Permanent

Evidentierea
curenta a
operatiunilor
efectuate pe
suprafetele
viticole

Logistica
necesara

Ing.Cigaran Viorel

Neactualizarea
R.P.V.atrage dupa
sine o evidenta
incorecta a
operatiunilor
efectuate in
viticultura

Lipsa surselor de
caldura in spatii
protejate in
perioadele
friguroase
Lipsa purceilor
pentru ingrasare
datorita unui
numar mic de
ferme de
reproductie
Lipsa unitatilor de
procesare a lanii

Obiectiv specific II.8: Programe de susţinere pentru produse deficitare,
ACTIVITĂŢI
Desfășurarea
Programului
de Impuse de
susținere a produsului tomate în spații legislația
protejate ca ajutor de minimis , în vigoare
conform H.G. nr.943 /2017

280

-Financiare
-Umane

Ing.Păun Petrică
Ing.Alecu Elena

Impuse de
Derularea Programului de sustinere legislația
prin ajutor de minimis a crescatorilor în vigoare
de porci din rasele Bazna si
Mangalita(H.G.nr.9 /2018)

30

-Financiare
-Umane

Ing.Mălău Claudiu

20

-Financiare
-Umane

Ing.Mălău Claudiu

II.8.3

Derularea ,,Ajutorului de minimis Impuse de
pentru aplicarea programului de legislația
susținere a crescătorilor de ovine în vigoare
pentru comercializarea lânii,, conform
Hotărârii nr.500/2017

4

II.8.4

Derularea schemei de ajutor de stat Impuse de
pentru reducerea acciziei la motorină legislația
utilizată în acvacultură, conform în vigoare
Hotărârii nr.748 /2018

-Financiare
-Umane

II.8.1

II.8.2

Obiectiv specific II.9: Intocmirea unei baze de date cu privire la RICA
ACTIVITĂŢI

Ec.Cristea Marian

Lipsa interesului
fata de acest
ajutor de stat

II.9.1

Monitorizarea activitatii RICA ,
colectarea de date pentru realizarea
anchetei R.I.C.A.

La
solicitarea
MADR

Evidentierea
contabila
informatizata a
exploatatiilor
selectate

Logistica
necesara

Ec.Cristea Marian
Specialisti de la
comp. asistenta
tehnica zonala

2.Serviciul monitorizare ,inspecții tehnice ,verificare și control în domeniul agriculturii și industriei alimentare și statistică
agricolă,monitorizare piață
Monitorizare și statistică,
Nr.
crt

Obiective şi activităţi prioritare

4

5

Termene

Indicatori

Resurse necesare

Responsabili

Riscuri6 /
factori critici de
succes

OBIECTIV GENERAL III :Monitorizare piata si statistica agricola,
Obiectiv specific III.1: Monitorizare piata,
ACTIVITĂŢI
III.1.1

Prelucrarea datelor cu privire la
prêturile cerealelor si oleaginoaselor
de pe pietele reprezentative din
Romania, transmise de operatorii
economici din sectoarele de
producere,depozitare,
comercializare, procesare si se vor
transmite la directia de specialitate
din cadrul M.A.D.R., in fiecare zi de
marti pentru saptamana anterioara

saptamanal

operatori
Agenti economici
economici care identificati ca facand
impreuna detin obiectul programului
peste 60 % din
piata cerealelor
si
oleaginoaselor
sectorul din
judet

Ing.Cigaran
Viorel

Disponibilitatea
agentilor economici
selectati in
obiectivitatea
furnizarii
informatiilor
solicitate

4 La stabilirea obiectivelor se vor avea în vedere documentele de politici publice (strategii,programe,planuri),acord-urile,memorandum-urile,etc.asumate de MADR
5 Termenele stabilite pot fi specifice (iunie, septembrie, etc.) sau periodice (săptămânal,lunar,trimestrial)
6 Precizați riscurile/factorii critici de succes care ar putea afecta atingerea obiectivelor

raportarii, conform anexei nr.1 din
Ordinul nr.445/2008 si P.P.A.

III.1.2

lunar

Mentinerea
starii de
functionare a
sistemului de
irigatii din
judet

Organizatiile O.I.F. si
F.O.I.F. din judet

Luna
decembrie

Productiile si
suprafetele
recltae din
judet

luna iunie

Suprafete
infiintate in
toamna anului
precedent si
anul curent

01 iunie

Parcul de
tractoare si
utilaje noi si
vechi existent
Total agricol si
neagricol la
nivel de U.A.T.
si judet
Analiza
obiectiva,
alegerea
esantioanelor

Tot personalul din
teritoriu,
compartmentele de
specialitate din cadrul
U.A.T.- lor, agenti
economici
Tot personalul din
teritoriu,
compartmentele de
specialitate din cadrul
U.A.T.- lor, agenti
economici
Evidentele aflate in
registrele agricole

Ing.Cigăran
Viorel

Date furnizate cu
sprijinul U.A.T. -lor

Ing.Cigaran
Viorel

O participare cat mai
larga de specialisti si
producatori

Ing.Cigaran
Viorel

Monitorizarea modului de
implementare a Programului national
de reabilitare a infrastructurii
principale de irigatii din Romania

Ing.Vărzaru
Nicolae

Nefunctionalitaea
sistemului datorat
vechimii si
neintretinerii la zi a
retelelor de
transport si
distribuire a apei

Obiectiv specific III.2.: Statistica agricola,
ACTIVITĂŢI

III.2.1

III.2.2

III.2.3

III.2.4.
III.2.5

Culegerea datelor in vederea
intocmirii: cercetarilor statistice
Agr.2 B suprafetele recoltate si
productiile realizate

Cercetarea statistice Agr.2A
-suprafete insamantate,

Inventarierea parcului de tractoare si
masini agricole existent in judet
Culegerea,prelucrarea,centralizarea
si transmiterea la M.A.D.R. a
Situatiei Statistice a Terenurilor
Efectuarea de estimari privind
suprafata cultivata, productia medie
la hectar si productia totala pentru
principalele culturi agricole pe total

31decembri
e
Odata pe an
la termenul
transmis de
M.A.D.R.

Corectitudine
aproximarii datelor
cu privire la
cantitatile recoltate
la nivel de U.A.T.
Corectitudine
aproximarii datelor
cu privire la
suprafetele cultivate
la nivel de
localitate
Rigurozitatea
datelor provenite de
la U.A.T. –uri
Calitatea actului de
evidenta si
inregistrare la nivel
de localitate
Date aproximative
determinate de
esantionul ales si
calitaea actului de

III.2.6.

judet si sectoare de activitate
Intocmirea lunara a situatiei ,,
Raport tehnic-operativ ( Agr.6A) al
activitatii zootehnice si de procesare
a produselor agricole de origine
animala la nivel de judet si sectoare
de activitae

III.2.7.

Intocmirea situatiei statistice ,,Contul
economic din agricultura”

III.2.8.

Balantei suprafetelor arabile si
inventarierea culturilor insamantate
in toamna anului 2019

III.2.8.

Programul productiei agricole pentru
anul viitor la productia vegetala si
animala

III.2.9.

Actiuni de monitorizare in cele 89
localitati cu privire la starea de
vegetatie a culturilor

III.2.10
.

Situatia operativa privind stadiul
lucrarilor agricole , suprafete
insamantate si productii obtinute

lunar

III.2.12
.

Colectarea informatiilor de pret
privind carnea de pasare,ovine si oua
de consum
Situatia efectivelor si productiei
animalelor domestice pe judet

evaluare
Necorelarea datelor
si informatiilor de
la nivel local si
judetean

Specialistii din
teritoriu, evidentele
abatoarelor, medicilor
veterinari si agentilor
agricoli

Ing.Mălău
Claudiu

Productia
vegetala in
conformitate
cu machetele
M.A.D.R,
Suprafete
insamantate si
ramase in
cltura
Analiza
obiectiva a
resurselor si
potentialul de
productie
Evaluarea
obiectiva a
evolutiei
culturilor
Date si
informatii la zi

Specialisti de la
centrele locale, U.A.T.
–uri si unitatii de
productie

Ing.Păun
Claudia

Pertinenta datelor
furnizate de agentii
intervievati

Specialisti de la
centrele locale, U.A.T.
–uri si fermieri

Ing.Cigaran
Viorel

Obiectivitatea
datelor si calitatea
actului de evidenta

Specialisti de la
centrele locale, U.A.T.
–uri si fermieri

Ing.Cigaran
Viorel

Specialisti de la
centrele locale, U.A.T.
–uri si fermieri

Ing.Cigaran
Viorel

Specialisti de la
centrele locale, U.A.T.
–uri si fermieri

Ing.Cigaran
Viorel

lunar

Studiul de
piata specific

Ing.Mălău
Claudiu

lunar

Date oficiale si
studii de piata

Specialisti de la
centrele locale, U.A.T.
–uri si fermieri
Specialisti de la
centrele locale, U.A.T.
–uri si medicii

Evaluari relative
care se vor supune
in principal
conditiilor
pedoclimatice
Corectitudinea si
calitatea evaluarii
culturilor la nivel
de localitate
Corectitudinea si
calitatea evaluarii
culturilor la nivel
de localitate
Realizare unei
estimari de pret
mediu
Corelarea datelor
de la diversi
furnizori de date

Primele 3
trimestre

Luna
decembrie
decembrie

III.2.11
.

reprezentative
Efectivele de
animale
sacrificate si
productia de
carne

De 2 ori/an

saptamanal

Ing.Malau
Claudiu

veterinari
OBIECTIV GENERAL IV :Inspectii tehnice ,verificare si controlul in domeniul agriculturii si industriei
alimentare,
Obiectiv specific IV.1: Verificare si control,
ACTIVITĂŢI
Permanent
Realizarea
Inspectori din cadrul
Ing.Plesa
eficienta a
Serviciului de inspectii Gheorghe
actiunilor,
Inspecţiei de Stat pentru Controlul
Numarul
IV.1.1 Tehnic Vitivinicol
controalelor in
concordanta cu
tematica
MADR
Permanent
Realizarea
Inspectori din cadrul
Ing.Alecu
eficienta
a
Inspecţiei de Stat pentru Controlul
Serviciului de inspectii Elena
actiunilor,
Tehnic în Producerea şi
IV.1.2 Valorificarea Legumelor şi
Fructelor

IV.1.3

IV.1.4

Lipsa
corectitudinii
,onestitatii si
profesionalismului ,
inspectorilor si
agentilor economici

Permanent

Numarul
controalelor in
concordanta cu
tematica
MADR

Inspectori din cadrul
Serviciului de inspectii

Ing.Burz
Camelia

Lipsa
corectitudinii
,onestitatii si
profesionalismului ,
inspectorilor si
agentilor economici

Permanent

Realizarea
eficienta a
actiunilor,

Inspectori din cadrul
Serviciului de inspectii

Ing.
Ormenisan
Daniela

Lipsa
corectitudinii
,onestitatii si
profesionalismului ,
inspectorilor si

Inspecţiei de Stat pentru
Agricultura Ecologica

Inspecţiei de Stat in Domeniul
Industriei Alimentare

Lipsa
corectitudinii
,onestitatii si
profesionalismului ,
inspectorilor si
agentilor economici

agentilor economici

IV.1.5

IV.1.6

Permanent

Numarul
controalelor in
concordanta cu
tematica
MADR

Inspectori din cadrul
Serviciului de inspectii

Ing.Malau
Claudiu

Lipsa
corectitudinii
,onestitatii si
profesionalismului ,
inspectorilor si
agentilor
economici.

Permanent

Realizarea
eficienta a
actiunilor,

Inspectori din cadrul
Serviciului de inspectii

Ing.Davidoiu
Eduard

Lipsa
corectitudinii
,onestitatii si
profesionalismului ,
inspectorilor si
agentilor
economici.

Inspecţiei de Stat in Domeniul
Fertilizantilor ,Depozitelor de
cereale si Organismelor Modificate
Genetic(OMG)

Inspecţia de Stat in Clasificarea
Carcaselor

Tematica cadru pentru anul 2019 la Serviciul de inspectii va fi stabilita si comunicata de MADR

DIRECTOR EXECUTIV,
ing.Sânziana-Ioana BĂNICĂ

ȘEF SERVICIU IMPLEMENTARE
ing.Ioan MORAR

ȘEF SERVICIU INSPECȚII
ing.Ion Vasile ILIE OPREA

