PROGRAME ŞI STRATEGII PROPRII DEZVOLTARE ŞI MODERNIZARE

DAJ Dambovita prin reprezentantii sai, isi propune atat pentru anul 2013 cat si pentru
perioada 2013 – 2016, cu prioritate urmatoarele obiective:
1. absorbtia fondurilor europene, actiune prioritara pentru anul 2013 ca ultim an
pentru programul FEADR 2007 – 2013. In acest sens ne propunem ca in
continuare sa transmitem informatiile prin toate canalele de comunicare: massmedia, colocvii si simpozioane, contact direct cu fermierii;
2. dezbateri publice si intilniri cu fermierii pe teme de interes cum ar fi: impozitul
pe terenurile agricole,gestionarea fermelor(valorificarea productiei),programul
P.A.C. 2014-2020.
3. colaborarea cu administratia publica locala ,indeosebi in culegerea de date si
informatii cu caracter statistic(suprafete,efective,productii,etc)dar si consultari pe
diverse tematicii de importanta(registrul agricol,certificatul de producator).
4. salariatii DAJ in anul 2013, suplimentar activitatilor curente vor efectua vizita pe
teren la beneficiarii masurii 141 (sprijin financiar pentru fermele de
semisubzistenta) aflati in anul 4 de implementare. Vom avea in vedere atit
exercitarea actiunii de verificare cit si indrumare si asistenta, astfel cit mai multi
fermieri sa reuseasca sa duca programul masurii pina la final (anul 5);
5. în ceea ce priveste programul si activitatea de inspectii se urmareste indeosebi
indrumarea si prevenirea faptelor de incalcare a legii, acordind astfel o atentie
deosebita preventiei;
6. pentru anul 2013 vom acorda o atentie deosebita verificarilor la fermierii care
furnizeaza mere pentru programul “Mere in scoli”, la cei care vor introduce in
cultura OMG, la fermele ecologice si la fermele zootehnice;
7. de asemenea impreuna cu Garda de Mediu, Garda Financiara si Politia economica
vom urmarii in continuare desfasurarea de actiuni de combatere a evaziunii fiscale
in domeniul cerealelor;
8. vom acorda o atentie deosebita implementarii normativelor cuprinse in Directiva
91/676/cee/1991 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati si nitriti
proveniti din surse agricole
9. in activitatea de implementare vom continua sa avem un contact permanent cu
fermierii in vederea atingerii unor obiective de importanta atit pentru ei cit si
pentru judet:
- formarea grupurilor de producatori si accesarea de fonduri pentru construirea
de depozite;
- promovarea in rindul fermierilor a masurilor de dezvoltare rurala care se vor
desfasura in 2013;
- raspuns prompt si profesional la toate solicitarile venite din partea fermierilor;
- sprijinirea profesionala a fermierilor inregistrati in agricultura ecologica, a
celor care detin pajisti si finete pentru care au fost accesate masuri de
agromediu.

10.Promovarea unor brand-uri alimentare locale în vederea obţinerii certificarii de
Indicaţie Geografică Protejată şi a Denumirii Originii Protejate pentru anumite zone cu
tradiţie-8 localităţi vizate;

Unitatea Fitosanitara ca si compartiment al DAJ, in anul 2013 are urmatoarele
obiective:
- asigurarea unei stari fitosanitare bune a culturilor existente in judet prin
efectuarea de controale fitosanitare in cimp, emiterea buletinelor de avertizare,
consilierea producatorilor;
- monitorizarea organismelor de carantina, agenti patogeni, ce fac obiectul unor
exigente specifice punerii in circulatie a materialului pe teritoriul Romaniei si
al UE la importul de articole reglementate din terte tari si in cazul circulatiei
intracomunitare, prin efectuarea programelor de monitorizare;
- utilizarea corespunzatoare a produselor de protectia plantelor pe teritoriul
judetului Dambovita, pentru a asigura o dezvoltare durabila a agriculturii, prin
efectuarea inspectiilor la comercializarea si utilizarea ppp.
- implementarea procedurilor generale privind inregistrarea producatorilor,
depozitelor colective, centrelor de expediere a importatorilor de plante si
produse vegetale;
- asigurarea masurilor de protectie impotriva introducerii si raspindirii
organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale.
Desi suntem un efectiv restrins, iar colaborarea cu administratiile publice locale
nu este cea dorita, vom incerca sa intocmim si sa transmitem date statistice din
agricultura cu mare profesionalism si acuratete.
Avind in vedere ca datele furnizate de catre DAJ vor sta la baza calculului
impozitului pe profit pe activitatile din agricultura vom depune tot efortul ca aceasta
masura economica sa fie cit mai aproape de posibilitatile si veniturile fermierilor.

