MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ DÂMBOVIŢA
Serviciul Implementarea Politicilor ,Strategiilor în Agricultură și Industrie Alimentară , Consultanță
Agricolă și Formare Profesională
Târgovişte, str. I.C.Brătianu , nr. 23;Telefon: (004)0245216836, Fax: (004)0245217130
E-mail: dadr.db@madr.ro; relatii@dadrdambovita.ro; www.dadrdambovita.ro

RAPORT PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII OBIECTIVELOR
CUPRINSE ÎN PLANUL DE ACȚIUNI PE ANUL 2018

Direcția pentru Agricultură Județană Dâmbovița este responsabilă cu implementarea la nivel județean a strategiei și a Programului de
Guvernare în domeniul agriculturii , a producției alimentare ,consultanței agricole si elaboraea de proiecte ,formarii profesionale,
îmbunatațirilor funciare , verificarea și controlul în competențele stabilite de M.A.D.R. prin R.O.F ,precum și în domeniile conexe : conservarea
și managementul durabil al soiurilor și al resurselor vegetale și animale .
Nr.crt

Actiune/obiectivul

Termen

Nr. de
Propus

1

Modalitatea aplicarii Legii nr.17 /2014 ,privind vanzarile de terenuri agricole
situate in exrtraviran:
- Inregistrarea documentatiilor privind ofertele de vanzare a terenurilor
de la nivelul localitatilor ,publicarea ofertelor de vanzare ,verificare respectarii
procedurii si eliberarea avizelor
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.,
Avizarea schimbarii categoriei de folsinta a terenurilor in conformitate cu
prevederile legale, a avizelor de redare/reintroducere a terenurilor in circuitul

2018

Toate dosarele
depuse la D.A.J
de către U.A.T.

2018

Permanent la
solicitare

2

3

2018

Permanent la
solicitare

actiuni
Realizat
3148-dosare oferte de
vânzare
2871- adeverințe liberă
vânzare
8-avize finale
S-au soluționat
- 17 cereri avize PUZ /
PUG
- 5-scoatere din circuit
agricol

agricol,
4

2018

Permanent la
solicitare

2018

Permanent

2018

Saptămânal,lunar

2018

La solicitare

Inregistrarea si avizarea fiselor de inscriere in agricultura ecologica a
operatorilor, producatorilor, procesatorilor, comercianti, importatori, unitati de
productie pentru acvacultura, colectori flora spontana in conformitate cu Ordinul
1253/2013

5
6
7

8
9

Efectuarea de vizite in teren la agentii economici ce comercializeaza produse
ecologice pentru informare privind legislatia in vigoare (HG 131/2013)
Monitorizarea evolutiei cantitatilor de cereale tranzactionate si a preturilor
produselor agricole pe piata libera ( sistemul SIPPA).
Primirea si verificarea cererilor privind recunoasterea Grupurilor de
producatori, in conformitate cu Ord.694/2008 si a Reg.1234/2007 , transmiterea
acestora catre MADR precum si verificarea mentinerii conditiilor carea au stat la
baza recunoasterii G.P. conform O.G.37/2005
Consultanta privind modalitatea de intocmire a caietelor de sarcini pentru produse
traditionale si verificarea conformitatii acestora pe teren
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

10

Permanent

Acțiuni de informare

Permanent

Acțiuni de informare

2018
2018

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

S-au verificat în teren la
147 operatori
Realizat și transmis la
termen
Acțiune determinată de
masurile de stimulare
financiară prin PNDR
2014-2020

2018

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
11

S-au înscris în agricultura
ecologică 46 de
operatori,din care
-40-Producători
4-Procesatori
6-Comercianți
1-Flora spontană
3-Exportatori
1-Importator
1-Acvacultură

2018

Identificarea și
acordarea de
consultantă în
vederea întocmirii
dosarelor de
recunoaștere
Permanent

Acțiune în curs

Discuții ,schimb de

13

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

2018

Permanent

informații
Contactarea distribuitorilor
de semințe pentru
promovarea legislației în
domeniu
Constituire de baza de date

14

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

2018

Permanent

La solicitaree

2018

La termen

2018

Interval 15.01.30.04.2018

2018

Permanent

Realizat in termen pană la
data de
15. 02.2018
S-au înregistrat
4 contracte cu o sup. totală
de 19,42 ha- tutun
2 contracte cu
suprf.138,46 ha-canepa
1- autorizare

2018

Permanent la
solicitare

2018

Permanent

2018

Acțiuni
planificate de
MADR
Anual

domeniile agricole.
12

2018

Permanent

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

15
16

17

Intocmirea devizelor de calcul a normelor de venit pentru fiecare cultură şi specie
de animale,în vederea calculării impozitului pe norma de venit.
Inregistrarea contractelor , verificarea suprafetelor cultivate cu tutun ,precum si a
calitatii acestuia la data livrarii.
Verificarea documentatiei si emiterea eatorizatiilor pentru cultivarea plantelor ce
contin substante stupefiante si psihotrope.
Autorizarea depozitelor de cereale si oleaginoase si monitorizarea activitatii
privind receptia depozitarea si pastrarea cerealelor si oleaginoaselor

18
Primirea documentatiei,verificarea conditiilor in vederea eliberarii de autorizatii
pentru infiintarea/defrisarea plantatiilor pomicole precum si eliberarea de
autorizatii de taieri /plantari de nuci.
19
20
21

Intocmirea si actualizarea Registrului Plantatiilor Viticole.
Monitorizarea activitatii RICA , colectarea de date pentru realizarea anchetei
R.I.C.A.
Prelucrarea datelor cu privire la prețurile 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 raportarii, conform anexei nr.1 din Ordinul nr.445/2008

2018

S-au elaborat autorizații
la:
- 42 de tăieri nuci,
- 57 de defrișări,
- 69 de plantare,
Actualizat cu datele
existente
In curs de desfășurare
Acțiuni de monitorizare

22
23
24

25

Monitorizarea modului de implementare a Programului national de reabilitare a
infrastructurii principale de irigatii din Romania
Culegerea datelor in vederea intocmirii: cercetarilor statistice Agr.2 B suprafetele
recoltate si productiile realizate
Cercetarea statistica Agr.2A -suprafete insamantate,
a) Cereale pentru boabe total- 103.071 ha din care:
- Grau-30.578 ha
- Orz- 3.507 ha
- Porumb-59.070 ha
- Ale cereale boabe-9.916 ha
b) Leguminoase pentru boabe-2.355 ha
c) Plante uleioase total-23.040 ha din care:
- Floarea soarelui -14.291 ha
- Rapita- 8.711 –ha
- Alte plante uleioase-38 ha
d) Plante pentru industrializari-459 ha
e) Cartofi total-9.604 ha
f) Legume in camp si solarii total -10.692 ha
g) Pepeni verzi-333 ha
h) Pepeni galbeni-49 ha
i) Plante nutret-17.244 ha
j) Plante pentru producere de samanta-423 ha
k) Capsunarii-51 ha
l) Flori in camp-27 ha
m) Sere-4 ha
n) Rasadnite-27 ha
o) Ramas neinsamantat-5.598 ha
p) Ogoare 493 ha
TEREN ARABIL TOTAT-173.612 ha
Pasuni si fanete-59.968 ha
Vii
- 338 ha
Livezi total-11.009 ha
TOTAL SUPRAFATA AGRICOLA – 245.129 HA
Inventarierea parcului de tractoare si masini agricole existent in judet :
a) Tractoare total-7.083 buc. din care:

2018

Anual

Acțiuni de monitorizare

2018

Anual

Acțiuni de monitorizare

2018

Anual

Actiunea s-a desfasurat in
luna iunie

2018

La termen

Acțiune desfasurata în
trim.II 2018 pentru anul

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
26
27

- 30CP -1067 buc.
- 45 CP -3.278 buc
- 50-60 CP-477 buc.
- 65 CP -2.256 buc
- >80 CP – 137 buc.
- Import -529 buc.
- Altele-239 buc.
Motocultoare-1.132 buc.
Combine paioase-480 buc
Combine porumb-180 buc.
Pluguri-4.733
buc
Grape -2.341
buc
Semanatori paioase-1042 buc
Semănători prășitoare-1.176
buc.
Mașini plantat cartofi-1.144
buc.
Mașini erbicidat-1.589
buc.
Mașini comb.bolilor și dăunătorilor-938 buc.
Mașini balotat-328
buc.
Mașini recoltat cartofi-1020
buc.
Remorci-2.883
buc.
Instalatii irigat-2.489
buc.
Cultivatoare-1354
buc.

Culegerea,prelucrarea,centralizarea si transmiterea la M.A.D.R. a Situatiei
Statistice a Terenurilor
Suprafetele cultivate și productia medie la hectar pentru principalele culturi
agricole pe total judet si sectoare de activitate:
a) Grau-30.816 ha cu 3.126 to/ha
b) Porumb-59.091 ha 5,533 to /ha
c) Floarea soarelui-14.291 cu 1,99to/ha
d) Orzoaica primavara- 1.560 ha cu 2,153 to/ha
e) Triticale -1.735 ha cu 3.087 to/ha
f) Cartofi timpurii -4.359 ha cu 16,33 to/ha
g) Cartofi de toamna -2.213 cu 15,32 to/ha
h) Orz -3.553 ha cu 2.909 to/ha

2017

2018

Anual

2018

Anual

Actiuni cu raportare din
luna decembrie

28

29

30

i) Varza toamna-610 ha cu 21,765 to/ha(estimare)
j) Cirese si visine-130 ha cu 11,438 to/ha
k) Capsuni- 50 ha cu 7,38 to/ha
l) Mazare boabe -1.626 ha cu 1,104 to/ha
m) Tomate timpurii -1.227 ha 18,238 to/ha
n) Rapita- 8.518 ha cu 1,87 to/ha
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:
a) Carne total- 21.090 to viu ,din care:
- Bovine-851 to viu
- Ovine -389 to viu
- Caprine-328 to viu
- Porcine 6.079 to viu
- Pasari 13.443 to viu
b) Lapte vaca-428.400 hl
c) Lapte oaie- 22.600 hl
d) Lapte capra-32.500 hl
e) Lana 170 to
f) Miere-489 to
g) Oua-667.030 mii buc.
Sacrificari in abatoare:
a)Bovine-461 to viu
b)Ovine-43 to viu
c)Porcine-2415 to viu
d)Pasari- 11.608 to viu
Intocmirea situatiei statistice ,,Contul economic din agricultura” trim.III
a) Tomate câmp, solarii, sere- 24.795 to
b) Varza alba de sera- 31.840 to
c) Diverse legume de sera- 0,0 to
d) Ciuperci cultivate- 198 to
e) Flori in camp si sere - 643.000 mii fire
f) Infiintare plantatii pomi- 213 ha
g) Infiintare plantatii vii- 0.0 ha
Balantei suprafetelor arabile si inventarierea culturilor insamantate in toamna

2018

Lunar

Actiune cu raportare in
luna decembrie

2018

Anual

Actiuni cu raportare in
perioada 01.01.201830.09.2018

2018

Anual

Actiune cu raportare in

anului 2018
31

Programul productiei agricole pentru anul viitor la productia vegetala si animala

32

2018

Anual

2018

Permanent în
funcție de
anotimp

2018

Actiuni sezoniere

Actiuni de monitorizare in cele 89 localitati cu privire la starea de vegetatie a
culturilor
33
34

Situatia operativa privind stadiul lucrarilor agricole , suprafete insamantate si
productii obtinute
Colectarea informatiilor de pret privind carnea de pasare,ovine si oua de consum

35

Situatia efectivelor si productiei animalelor domestice pe judet:
a) Bovine total-23.180 cap.din care:
-vaci-17.279 cap
b) Porcine total-54.188 cap din care :
-scroafe si scrofite-1.747 cap
c) Ovine total-54.942 cap . din care:
-oi-43.002 cap
d) Caprine total-23.480 cap. Din care:
- capre-20.635 cap
e) Pasari total-2.472.936 cap din care:
- outoare 2.444.709 cap
f) Cabaline total-8.127 cap din care:
- iepe-2.575 cap
g) Iepuri-1.943cap.
h) Familii de albine-26.952 fam.

36

Organizarea si desfasurarea programelor de instruire si formare profesionala a
producatorilor agricoli
- Cursuri de calificare(360 de ore)

-

Cursuri instruire (40 de ore)

2018

lunar
lunar

2018

Permanent

luna decembrie
Actiune cu raportare in
luna decembrie
Realizat în sem .I la
culturile de toamnă și
însământările timpurii de
primavară
Actiune in desfasurare
incepand cu data de
07.martie
Actiuni lunare in
desfasurare
Actiuni lunare in
desfasurare

S-au realizat :
-7 cursuri de calificare cu
166 cursanti
-5 curs instruire
(Submasurile 6.1,6.3 )cu
115 cursanti.

37

Actiuni de promovare a Masurilor din PNDR 2014-2020 ,identificarea
potentialilor beneficiari si elaborarea de proiecte

2018

Perrmanent

38

Realizarea fluxului informational prin actiuni de popularizare
-Actiuni de popularizare(targuri,expozitii, simpozioane ,seminari
,intalniri etc.)
-Loturi demonstrative
-Demonstratii practice
Actiuni de identificare ,consiliere si asistenta tehnica individuala in toate
domeniile agricole

2018

Permanent

2018

Permanent

40

Organizarea administrarii si exploatarii pajistilor permanente (conf.O.G.
nr.34/2013)
- Elaboraea proiectelor de amenajare pastorala

2018

Permanent

41

Modalitatea de obtinere a atestatului de producator
- Eliberarea avizelor consultative

2018

39

42

43

Permanent

Desfășurarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate ca
ajutor de minimis ,conform H.G. nr.943 /2017

Derularea Programului de sustinere prin ajutor de minimis a crescatorilor

2018

Permanent la
solicitaree

2018

Periodic

-1curs instruire m.10(Agromediu si clima)
-119 actiuni de promovare
- 293 potentiali benefic.
- 90 elaborari
documentatii de plata
,,Dezvoltarea fermelor
mici,,(sm6.3)
-29 proiecte elaborate pe
submasura 6,3
-intalniri 40
-lotiri demonstrative 22
-demonstratii practice 11
-6431 consultatii total,din
care:
-1951 consultatii pentru
fonduri europene
-4480-consultatii tehnice
pe domenii agricole
S-a elaborat si predat
U.A.T.-urilor -16 proiecte
de amenajare pastorala ,
alte 16 sunt în lucru
Eliberari avize
consultative - 2539 la 30
de comune
295 -Cereri depuse in
Registrul Unic,
270- au încheiat cele
doua cicluri si au
beneficiat de 3.725.433
lei
187- cresc.inscrd.c.20 au

de ovine, pentru comercializarea lanii .(H.G.nr.500/2017)
44
45
46
47
48
49

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

2018

Pana la data de
16.04.2018

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

2018

20.09.201820.10.2018

Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol

2018

Permanent

Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea
Legumelor şi Fructelor

2018

Inspecţiei de Stat pentru Agricultura Ecologica

2018

Inspecţiei de Stat in Domeniul Industriei Alimentare

2018

50

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

Permanent
Permanent

2018

Total agenti economici
verificaţi – 198
Total agenti economici
verificaţi – 195
Total agenti economici
verificaţi – 147
Total agenti economici
verificaţi –153

Permanent

Controale:
-Depozite-48
-Fertilizanți-38
-OMG-7

Permanent

Control clasificări carcase:
a)porci-63 inspectii
-19 abatoare
controlate
b)bovine-44 inspecții
- 15 abatoare
controlate

2018

51

Inspecţia de Stat in Clasificarea Carcaselor

Permanent

depus doc. in vederea
platilor -33.885 kg
lana/33.885 lei
84 crescatori/734 cap.
Purcei solicitati,
40 cap purcei livrati
1 solicitant /3.920 lei

Activitățile cuprinse în Planul de acțiuni pentru anul 2018 , au fost realizate în conformitate cu obiectivele propuse și asumate la început de an . O
parte din sarcinile de serviciu ( situațiile statistice , balanța fondului funciar, operativa , etc ) sunt realizate cu sprijinul primariilor si/sau altor instituții
decocentrate din judet.

Referitor la aplicarea prevederilor Hotărârilor de Guvern emise în vederea acordării ajutoarelor de minimis pentru: tomate în spații protejate ,ca
produs deficitar, producția de lână și purcei din rasele de porci Baza si Mangalița ,putem afirma:
-Aplicarea ,H.G.nr.943/2017 pentru aprobarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate ca ajutor de minimis ,este mult
îmbunătățită fată de 2017 ,aceasta datorită acțiunilor de informare a cultivatorilor de tomate, prin toate mijloacele de popularizare:întâlniri ,simpozioane ,
seminarii,aricole în presa scrisă ,radio-tv.
Astfel în anul 2018,s-au înscris în Registrul unic, 295 beneficiari din care au finalizat 270 ( 12 ciclul 24 si 246 ciclul 2) fiind acordat și ajutorul de
minimis, față de 2017 când au fost înscriși 93 si au finalizat 62 de beneficiari .271 de beneficiari fiind acordat și ajutorul de minimis.
-Aplicarea H.G. nr.500/2017 privind aprobarea ajutorului de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru
comercializarea lânii.Pentru a beneficia de acest sprijin s-au înscris în Registrul unic, un numar de 187 de crescători, din aceștia doar 12 beneficiari au depus
dosarele complete cu documentele doveditoare, inclusiv cele de livrare a lânii, solicitate în concordanță cu prevederile actului normativ.
-Aplicarea H.G.nr.9/2018 privind aprobarea schemei, ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele
Bazna și Mangalița.Programul a început în 2018, iar perioada de depunere a cererilor s-a încheiat pe data de 16.04.2018.S-au înscris în Registrul unic ,un
număr de 84 de crescători de porci cu o solicitare de 734 cap purcei.Au fost livrați de procesator(unic în Dâmbovița) la 4 beneficiari un număr de 40 cap
purcei din rasa Mangalița.Programul este apreciat de crescătorii de porci, așa se explică numărul relativ mare al solicitărilor de purcei ,dar datorită faptului că
nu dispunem la nivel județulului și nici la nivel de țară, de o matcă pentru reproducție suficienă din aceste rase,numărul de purcei disponibil este mic.Pentru
2019 numărul purceilor din cele două rase va crește, datorită faptului că a crescut numărul crescătorilor de porci preocupați de reproducție.
De remarcat este apariția ca noutate a H.G.nr.748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată
în acvacultură ,DAJ Dambovița avand compeetență în derularea acestui ajutor.Pentru anul 2018 a solicitat sprijinul 1 beneficiar.
În ce privește accesarea fodurilor europene prin elaborarea de proiecte, în perioada menționată a acestui an, s-au elaborat un numar de 29 proiecte pe
submăsura 6,3(Dezvoltarea fermelor mici,,).Un număr mai mic față de 2017 datorită faptului că a fost o alocare de fonduri mult mai mică fata de 2017 pentru
proiectele de sprijin financiar, cu finalizare în 30 de zile. S-au elaborat în schimb 90 documentații de plată pentru beneficiarii proiectelor depuse în anii
anteriori.
Referitor la suprafețele de culturi însămânțate în acest an agricol , constatăm o menținere aproximativă față de anul 2017,conform statisticii elaborate
prin AGR 2A, cu sprijinul primăriilor din județ.
De remarcat un fapt îngrijorător cu privire la efectivele de animale ,care au scăzut față de anul 2017 ,cu exceptia porcinelor a cărui efectiv a crescut cu
peste 3.000 de capete.Explicatia pentru aceasta crestere ar fi, fie cresterea interesului pentru acest sector zootehnic, fie datorită cresterii numărului de porci
inregistrati o data cu apariția Pestei Porcine Africane.Un fapt îmbucurător pentru dezvoltarea acestui sector, îl reprezită alocarea a 165 mil.euro din fonduri
europene, pentru zootehnie în acest an, pe submăsura 4.1( Investiții în exploatații agricole) ,conform Calendarului estimativ și alocări pentru submăsurile
PNDR 2014-2020.
Un interes deosebit se manifestă din partea producătorilor agricoli pentru agricultura ecologică.Numărul operatorilor din acest domeniu, a crescut de
la 36 în anul 2017 la 46 în 2018.
Concluzionând, putem afirma că, activitatea D.A.J. Dâmbovița este în parametrii stabiliți prin Programul de acțiuni pentru 2018,cu aplicare concretă a
măsurilor din Programul de Guvernare.

Cu stimă,
DIRECTOR EXECUTIV,
ing.Sânziana-Ioana BĂNICĂ

SEF SERVICIU,
ing.Ioan MORAR

