DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ ARGEŞ

Pitești, 28.12.2018
Nr. 8720

RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ
ARGEȘ PENTRU ANUL

2018

Direcţia pentru Agricultură Județeană Argeș este serviciu public deconcentrat al
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care asigură, la nivelul judeţului Argeș, aplicarea
politicilor şi strategiilor din domeniul de activitate al ministerului.
In anul 2018, Direcţia pentru Agricultură Județeană Argeş a fost condusă pe baza
principiilor legalităţii, transparenţei, eficienței și eficacități, responsabilităţii, asigurării
egalităţii de tratament a cetăţenilor, al profesionalismului şi disciplinei.
S-a urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să fie asigurată aplicarea politicilor şi
strategiilor din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
implementarea la nivel judeţean a Programului de guvernare în domeniul agriculturii,
corespunzător atribuţiilor cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei,
precum şi în fişa postului.
Directorul executiv a îndeplinit în mod direct atribuţiile de organizare şi coordonare a
activităţii instituţiei şi a O.S.P.A. Argeş, iar prin intermediul compartimentelor funcţionale a
îndeplinit atribuţiile specifice.

Date de contact: Pitesti Str. Armand Calinescu Nr.44, Cod 110047,
Tel: 0348.405.032, Fax: 0348.405.033
Site:http://www.dadrarges.ro/, e-mail:dadr.ag@madr.ro
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DECIZII EMISE IN EXERCITAREA ATRIBUTIILOR DIRECTORULUI EXECUTIV ÎN
ANUL 2018:
❖ 145 Decizii/Ordine emise, din care:
-

-

31 decizii/ordine privind implementarea dispozițiilor Legii nr. 18/1991 (r) și ale Ordinului
MADR nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară
din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și pentru
aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului
funciar și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului referitor la
avizarea PUZ/PUG
1 decizie privind implementarea ”Ajutoarelor de minimis”
4 decizii referitoare la activitate financiar – contabila si administrativa
1 decizie desemnare responsabil cu aplicarea Regulamentul (UE) 2016/679 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
89 decizii referitoare la managementul resurselor umane
1 decizie privind delegarea de atribuții
1 decizie desemnare responsabili imbunatatiri funciare (OROIF)
1 decizie privind desemnare reprezentanți în grupul de lucru pentru elaborarea
amenajamentelor pastorale
1 decizie privind constituirea comisiei de avizare a studiilor pedologice
1 decizie desemnare responsabil cu aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991
1 decizii privind constituirea comisiei de inventariere anuală a patrimoniului D.A.J. Argeș
5 decizii privind desemnarea responsabililor cu emiterea avizelor consultative, necesare
obținerii atestatului de producător, în conformitate cu prevederile Legii nr.145/2014

-

18 decizii alte activitati

❖ ACTIVITAȚI SPECIFICE DESFĂSURATE :
I.

Serviciul implementarea politicilor, strategiilor în agricultură și industrie
alimentară, consultanță agricolă și formare profesională

Implementarea politicilor și strategiilor în agricultură:
În conformitate cu Protocolul încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si
Institutul Național de Statistica, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin DirecțiileAgricole
judetene întocmește șitransmite urmatoarele date statistice:
► AGR – 2A
- suprafata productiva de primavara pe structura de culturi, pe grupe de proprietari
( persoane fizice, persoane juridice și sector de stat ) pentru fiecare localitate din județul Argeș.
Nr.crt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Specificare

Cereale pentru boabe
Plante uleioase
Leguminoase pentru boabe
Cartofi
Legume de camp si solarii
Plante de nutret
Pasuni naturale in folosinta
Fanete naturale in folosinta
Vii pepiniere viticole
Livezi si pepiniere pomicole

Grupre proprietari
Total agricultura Total privat
ha
ha
114645
114485
33467
33381
931
917
2355
2355
3200
3200
16034
16030
94015
94015
47788
47788
872
727
20620
20484
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Total stat
ha
160
86
14
4
145
136

►AGR – 2 B
- suprafata recoltata, productia obtinuta, aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor si pesticidelor,
plantarile si defrisarile de vii si pomi, utilizarea productiei vegetale pentru producerea de
biocombustibil, biogaz si energie electrica si termică pentru fiecare localitate din județul Argeș pe
grupe de proprietari ( persoane fizice, persoane juridice si sector de stat )
Nr.crt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Specificare

Cereale pentru boabe
Plante uleioase
Leguminoase pentru boabe
Cartofi
Legume de camp si solarii
Plante de nutret
Pasuni naturale in folosinta
Fanete naturale in folosinta
Vii pepiniere viticole
Livezi si pepiniere pomicole

Grupre proprietari
Total
Total
Total stat
agricultura
privat
(tone)
(tone)
(tone)
609354
608856
498
84969
84846
123
372
372
7
34125
34125
31466
31466
290988
290948
40
517082
517082
310622
310622
3050
2887
163
149600
147796
1084

►Furnizare de date statistice din agricultura, trimestrial pentru elaborarea Contului Economic de
productie

DOMENIUL VEGETAL :
1.Structura fondului funciar
Total agricol 337734 ha din care:
teren arabil 174299 ha
pasuni naturale 94015 ha
fanete in folosinta 47788 ha
vii, pepiniere viticole si hameisti 872 ha
livezi si pepiniere pomicole 20620 ha
arbusti fructiferi 140 ha
suprafata Agricola neutilizata 159 ha

2. Principalele culturi în anul agricol 2018 si productiile medii:
Nr.crt.

Specificare

Suprafata ha

Productia medie kg/ha

1

Grau consum +samanta

47183

3590

2

Triticale

4100

3500

3

Orz

3000

3247

4

Porumb

57952

7150

5

Floarea soarelui

21500

2900

6

Rapita

11600

1900

7

Mazare

900

0,370

8

Soia

360

1600

9

Struguri de vin

715

4270

3

3. Balanta suprafetelorînsamantate in toamna anului 2017:
Nr. crt.
crt.
1
2
3
4

Specificare
Grau consum +samanta
Triticale
Orz
Rapita

Suprafata ha
40110
2030
1500
9044

●În anul agricol 2018, la nivelul județului Argeș au fost inregistrate un număr de 15 contracte de
cultura tutun pentru o suprafață de 56,246 ha și 15 declarații de livrare a tutunului brut
●Colectarea, prelucrarea, interpretarea informatiilor de pret pentru fructe și legume la producatori
targuri si oboare si transmiterea datelor la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
● Colectarea, prelucrarea datelor privind stocurile cantitative de: grau, orz, orzoaica, rapita, floarea
soarelui de la detinatori si transmiterea datelor la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, in
vederea realizarii cercetarii statistice „Stocuri cantitative de produse agricole”
● Estimari preliminare privind productia vegetala
● Intocmirea situatiei privind starea de vegetatie a culturilor

Propuneri de prețuri medii la principalele produse agricole în vederea evaluării arendei
pe anul 2019
Direcția pentru Agricultură Județeană Argeș, a elaborat în luna noiembrie 2018, lista cu
propuneri de prețuri medii la principalele produse agricole în vederea evaluării arendei pe anul 2019,
prețurile medii la principalele produse agricole au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean
Argeș nr. 306/17.12.2018, adoptată în ședință ordinară:
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Autorizare spatii de depozitare pentru produsele agricole conform OM
nr.222/2006:
În anul 2018 au fost eliberate 6 autorizații de depozit pentru o capacitate totală de 45601
tone din care: - siloz 33360 tone
- magazie 12241 tone

AJUTOARE DE MINIMIS :
HG nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii„
Valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este
de 1 leu/kg lână comercializată
În registrul unic de evidență a beneficiarilor gestionat de Direcția pentru Agricultură Județeană
Argeș au fost înscriși 700 de beneficiari
Din numărul total de beneficiari înscriși în registrul unic pentru accesarea programului de
susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii, 134 de solicitanți au depus documente
justificative care să ateste comercializarea producției de lână obținute.
Direcția pentru agricultură Județeană Argeș a virat sumele cuvenite în conturile beneficiarilor,
în cuantum total de 249033 lei, la nivel de județ.

Hotărârea nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", pentru anul 2018
Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de
13.797,9 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, la cursul de
schimb de 4,5993 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 29
septembrie 2017
Număr total de beneficiari înscriși în program – 51
➢ 19 beneficiari au primit ajutorul de minimis în valoare de 262160,10 lei, în ciclul I (ianuarieiunie )
➢ 24 beneficiari au primit ajutorul de minimis în valoare de 331149.60 lei pentru ciclul II
(noiembrie-decembrie)
➢ 8 persoane nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate
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Hotărârea nr. 9/2018 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea
producerii cărnii de porc
Ajutorul de minimis reprezintă purceii primiți cu titlu gratuit de crescătorii de porci care își
desfășoară activitatea în sectorul producției primare, pentru aplicarea programului de susținere a
crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc, denumit
în continuare Program, pentru creșterea, îngrășarea și livrarea porcilor din rasele Bazna și/sau
Mangalița către un procesator/altă persoană juridică
Număr cereri înscrise în Program - HG
9/2018

Număr cereri aprobate în Program - HG 9/2018

Nr.crt
furnizori
1

0

procesatori
0

crescători

furnizori

119

0

procesatori

crescători

0

24

SITUAȚIA DEFRIȘĂRILOR POMILOR FRUCTIiFERI ÎN JUDEȚUL ARGEȘ
ANUL
Nr. autorizații de
Suprafața defrișată
Din care:
defrișare
(ha)
2012
56
16,08
Măr 4,09 ha; Prun 11,99 ha
2013
107
64,60
Măr 21,64 ha; Prun 42,96 ha
2014
77
73,81
Măr 45,24 ha; Prun 28,57 ha
2015
73
56,54
Măr 27,78 ha; Prun 28,76 ha
2016
79
76,20
Măr 55,88 ha; Prun 10,63 ha;
Păr 9,69 ha
2017
95
27,4162
Măr 9,31 ha; Păr 0,2049 ha;
Prun 17,74 ha; Cireș 0,1613 ha
2018
130
53,446
Măr 23,31 ha; Prun 27,416 ha;
Păr 2,47 ha; Vișin 0,05 ha;
Cireș 0,2 ha

SITUAȚIA PLANTĂRILOR DE POMI FRUCTIFERI ȘI ARBUȘTI ÎN JUDEȚUL ARGEȘ
Anul

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Nr.
autorizații
de
plantare
13
14
4
16
17
30

2018

46

Afin

Aro
nia

Căti
nă

Coa
căz

18,97
7,60

2,08
25,38
61,7163

86,974

Zm
eur

Din care:
Măr
Mur

4,04
9,59
0,77
0,35

7,60
0 ,5

Cireș

8,34
84
13,075

7,23
12,40
4,50
1,23
2,91

1,5906

0 ,5

0 ,9

6

Păr

0,88

Prun

0 ,4
3,31

Nuc

Alun

3,99

0,25

1,00
1,10

5,27
3,79
9,1975

6,00
42,99
81,00
12,12

1,52

2,83

1,01

16,4754

Sup.
(ha)

11,00
10,7869

35,51
32,90
11,27
60,52
122,52
107,1697

35,6

158,8844

SITUAȚIA AUTORIZAȚIILOR ACORDATE PENTRU TĂIERI
DE NUCI ÎN JUDEȚUL ARGEȘ
Anul
Număr autorizații acordate
Număr nuci tăiați
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

28
45
42
55
84
118
131

48
64
66
68
118
236
268

AGRICULTURA ECOLOGICĂ
În anul 2018, la Direcția pentru Agricultură JudețeanăArges au fost depuse 123
fise de înregistrare, față de anul 2017 când au fost depuse un număr de 76 fise de
înregistrare, de către persoane fizice si juridice cu domiciliul / sediul social pe raza
județul Arges cu puncte de lucru în alte județe

Fișe de înregistrare/anexe nr. 1-7

Anul
2017

A nul
2 018

Fişe de înregistrare a producătorilor în agricultura

62

106

-

-

4

7

1

1

1

1

1

1

7

7

76

123

ecologică (anexa nr. 1)
Fişe de înregistrare a unităţilor de producţie de
acvacultură ecologică (anexa nr. 2)
Fişe de înregistrare a procesatorilor în agricultura
ecologică (anexa nr. 3)
Fişe de înregistrare a operatorilor din agricultura
ecologică - floră spontană (anexa nr. 4)
Fişe de înregistrare a importatorilor de produse
ecologice (anexa nr. 5)
Fişe de înregistrare a exportatorilor de produse
ecologice (anexa nr. 6)
Fişe de înregistrare a comercianţilor de produse
ecologice (anexa nr. 7)

TOTAL
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Situaţia vânzărilor de terenuri agricole situate în extravilan
prevăzute de Legea nr. 17/2014, în anul 2018

Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate
în extravilanul localităţilor din județul Argeș în conformitate cu prevederile Legii
nr. 18/1991(r) și ale Ordinului MADR nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii
privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor
situate în extravilanullocalităților

Decizii/Ordine scoatere din
circuitul agricol

Avize PUG

Total = 29 din care:

UAT Bogați – 30,85 ha

Temporare 3, suprafața - 4,4962 ha

UAT Curtea de Argeș - 109,22 ha

Definitive 26, suprafața – 4,9584 ha

UAT Vulturești – 74,84 ha
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Avize PUZ
6 persoane
Fizice

6 persoane
Juridice

3,3406 ha

13,9869 ha

Implementarea politicilor și strategiilor din industria alimentară şi de promovare
a schemelor de calitate:
PRODUSE TRADITIONALE
La nivelul judetului Arges sunt înregistrate 31 de produse tradiționale pentru 12 producători
conform Ordinului M.A.D.R. nr. 724/2013, care au fostpromovați de Directia pentru Agricultura
Judeteana si le permite în continuare recunoasterea

PRODUS MONTAN
În registrul naţional al produselor montane (R.N.P.M.) conformOrdinului nr. 52/2017, județul
Arges are din anul 2017 decizia de utilizare a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative
produs montan pentru ,,Pastramă de oaie afumataCoscovele” și ,,Cârnați de casă afumați Coscovele”

Formare profesională, promovare și elaborare proiecte:
Realizarea de cursuri de calificare a producătorilor agricoli:
Cursuri autorizate

Nr.
crt.
1

Apicultor

Locul
desfăşurării
DAJ Pitesti

2

Pomicultor

Topoloveni

3

Lucrator in cultutura
plantelor
Lucrator cresterea
animalelor

4

Meseria

Rociu
DAJ Pitesti

Total

Perioada
desfăşurării
Februarie martie
Februarie martie
Februarie martie
Februarie martie

Număr
absolvenţi
82
29
22
14
147

Realizarea de cursuri de instruire a beneficiarilor măsurilor din PNDR 2014 – 2020:
Nr.
Măsura
Număr fermieri
Crt.
instruiți
1.
Măsura 10 – Agro-mediu și climă
98
2.
Măsura 11 – Agricultura ecologică
12
3
Submăsura 6.1
Submăsura 6.2
Submăsura 6.3
4
Alte măsuri ( se vor specifica)
Total
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Realizarea de acțiuni diseminare/informare a producătorilor agricoli privind Măsurile PNDR
2014 – 2020, oportunitățile de accesare a acestora, normele de ecocondiţionalitate, utilizarea
produselor și echipamentelor de protecție a plantelor, agricultura ecologică produse tradiţionale
etc.:
Număr
Partici
panţi

102 localitati

Da t a
Desfăşură
rii
permanent

20 comune

permanent

100

N r.
cr t .

Tematica /materialul prezentat

Locul
desfăşurării

1

Măsuri PNDR 2014 – 2020;
- Informarea tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele
eligibile pentru măsurile de mediu şi climă ale PNDR, cu privire la
posibilitatea deschiderii unor angajamente, la condiţiile de eligibilitate şi
la cerinţele specifice aplicabile în cadrul acestor angajamente, la
standardele aplicabile (eco-condiţionalitate – GAEC şi SMR, cerinţe
minime privind utilizarea îngrăşămintelor şi substanţelor de protecţie a
plantelor, activitatea minimă şi încadrarea în categoria fermierilor activi),
dar şi la nivelul plăţilor acordate în cadrul fiecărui tip de angajament.
- Informarea persoanelor interesate asupra oportunităţilor şi
responsabilităţilor în derularea proiectelor cu finanţare europeană;
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească fermierii pentru accesarea
schemei pentru tinerii fermieri menţionate în titlul III capitolul 5 şi în titlul
V din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și pentru accesarea schemei
pentru micii fermieri (corelat cu OUG nr. 3/2015 și OM 619/2015 cu
modificările și completările ulterioare).
- Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească fermierii pentru a fi
încadrați la categoria fermierului activ, în special pentru grupurile de
persoane fizice sau juridice în conformitate cu art. 9 din Regulamentul
(UE) nr. 1307/2013.
- Măsurile de sprijin cuplat implementate în România și condițiile de
condițiile de eligibilitate pentru sprijinul cuplat în conformitate cu art. 52
din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și art. 53: Condițiile de acordare a
sprijinului din Regulamentul Delegat nr. 639/2014 de completare a
Regulamentului nr. 1307/2013.
- Condițiile artificiale privind plata redistributivă și micul fermier în
conformitate cu art. 11.4 și art. 61.4 din Regulamentul (UE) nr.
1307/2013.
(OUG nr. 3/2015 și OM nr. 619/2015 cu modificările și completările
ulterioare).
- Practicile agricole benefice pentru climă și mediu menționate în titlul III
capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 care se refera la:
(a) diversificarea culturilor;
(b) menținerea pășunilor permanente existente; și
(c) prezența unei zone de interes ecologic pe suprafața agricolă (pentru
mai multe detalii vezi Anexa).
În plus, în ceea ce priveşte penalităţile pentru nerespectarea măsurilor de
„înverzire” fermierii trebuie să fie informaţi cu privire la
- cuantumul maxim cu care aceştia pot fi sancţionaţi în conformtate cu art.
77 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013
- Reducerea plăţii de ecologizare în cazul nerespectării cerinţelor pentru
diversificarea culturilor, cerințelor privind păşunile permanente, privind
zonele de interes ecologic potrivit Regulamentul delegat (UE) NR.
640/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.
1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
Cerințe minime pentru acordarea plăților directe conform Art. 10 din
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 precum și definirea conceptelor de
bază pentru plățile directe (fermier, exploatație, suprafețe agricole, etc.)
menționate la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

2

Practici, tehnologii în sistem ecologic și forme de sprijin
alocate pentru acest domeniu:
- legislație (OUG nr.34/2000, Ordinul nr.1253/2013, Ordinul
nr.895/2016);
-modalitatea de înregistrare în sistemul de agricultură
ecologică;
10

510
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-practicile privind obținerea de produse ecologice;
-obligativitatea încheierii de contracte cu organismele de
control pentru inspecția și certificarea în sistemul de
agricultura ecologică.
• Promovarea în rândul fermierilor a Programului de
susținere tomate în spații protejate 2018 (HG nr.
943/2017):
-criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le
îndeplinească solicitanții;
- perioadele de valorificare a productiei;
- documentele justificative care atestă;
- comercializarea producţiei de tomate obţinute din
spaţiile protejate;
Promovarea în rândul fermierilor a HG nr. 943/2017
pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru
aplicarea programului de susținere a produsului tomate în
spații protejate", pentru anul 2018
• HG 9/2018 - privind aprobarea schemei "Ajutor de
minimis pentru aplicarea programului de susținere a
crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița
în vederea producerii cărnii de porc"
• Program pentru susținerea crescătorilor de suine în
activitatea de reproducție;
• Program pentru susținerea crescăorilor de păsări în
activitatea de reproducție;
• Programul de investiții în sectorul de creștere a bovinelor
din rasele Bălțata românească și Bruna;
• Programe de încurajare a activităților din zona montană:
- programe de investiții pentru centre de colectare lapte;
- colectare, spălare și prelucrare primară lână;
- centre de colectare și prelucrare primară fructe de
pădure și plante medicinale;
- centre de sacruficare animale;
- înființarea stânelor montane.
•
Programul Național Apicol

102 localitati

permanent

1060
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Legislație, cerințe, și sprijinul acordat prin programul de
sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură,
acvacultură și industria alimentară, pentru ca aceștia să-și
găsească un loc de muncă atractiv sau pentru a se reîntoarce,
în mediul rural

20 localitati

noiembrie

25
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• Normele

privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi
măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (Ordinul
MADR/MMAP/ANSVSA
nr.
352/636/54/2015,
cu
modificările ulterioare):

102 localitati

februarie
martie
aprilie

4060

− Bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC) pentru
domeniile apă, sol şi stoc de carbon, peisaj și nivelul minim de
întreţinere:

GAEC 1-Crearea/menţinerea benzilor-tampon (fâşii de
protecţie) în vecinătatea apelor de suprafaţă;

GAEC 2-Respectarea procedurilor de autorizare, în cazul
utilizării apei pentru irigaţii în agricultură;

GAEC 3-Protecţia apelor subterane împotriva poluării;

GAEC 4-Acoperirea minimă a solului;

GAEC 5-Gestionarea minimă a terenului care să reflecte
condiţiile locale specifice pentru limitarea eroziunii;
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GAEC 6-Menţinerea nivelului de materie organică din sol,
inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile;

GAEC 7-Păstrarea elementelor de peisaj, incluzând arborii
izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol, luând măsuri
adecvate pentru a preveni instalarea vegetaţiei nedorite şi
asigurarea unui nivel minim de întreţinere a terenului
agricol.
− Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) pentru domeniile
mediu și schimbări climatice, sănătate publică, sănătatea animalelor
şi sănătatea plantelor, bunăstarea animalelor:

SMR 1-Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi
proveniţi din surse agricole;

SMR 2-Conservarea păsărilor sălbatice;

SMR 3-Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de
floră şi faună sălbatică;

SMR 4-Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare
şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare;

SMR 5–Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect
hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în
creşterea animalelor;

SMR 6–Identificarea şi înregistrarea suinelor;

SMR 7–Identificarea şi înregistrarea bovinelor;

SMR 8–Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile
ovină şi caprină;

SMR 9-Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme
de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST);

SMR 10–Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a
plantelor;

SMR 11-Norme minime privind protecţia viţeilor;

SMR 12-Norme minime de protecţie a porcinelor;

SMR 13-Protecţia animalelor de fermă.
− Sistemul de sancțiuni administrative pentru ecocondiționalitate,
aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri (Ordinul
MADR nr. 999/2016);
− Ghidul fermierului privind ecocondiționalitatea 2018.
6

7

Codul de bune practici agricole pentru protecția
apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole implementarea Directivei Nitrați în exploatațiile agricole:
− Legislație: Directiva 91/676/EC privind protecția
apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole; HG
nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse
agricole; Ordinul MMGA/MAPDR nr. 1182/1270/2005
pentru aprobarea Codului de bune practici agricole, versiune
2015 (anexa la Ordin nr. 990/1809/2015);
− Programul de acţiune pentru protecţia apelor
împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat prin
Decizia nr. 221.983/GC/12.06.2013 a Comisiei
interministeriale pentru nitrați.
Adaptarea agriculturii la efectele schimbărilor climatice:
- Practicile agricole benefice pentru climă şi mediu
menţionate în titlul III capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr.
1307/2013.
Măsurile de “înverzire” se referă la:
a) diversificarea culturilor;
b) menţinerea păşunilor permanente existente;
c) prezenţa unei zone de interes ecologic pe suprafaţa
agricolă.
- Informarea fermierilor privind penalităţile pentru
nerespectarea măsurilor de “înverzire”, cuantumul maxim
•

12

102

permanent

120

102

permanent

1020

cu care aceştia pot fi sancţionaţi în conformitate cu art. 77 din
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Intreţinerea suprafeţei agricole menţionate la articolul 4
alin.(1) litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013,
(activitatea agricolă minimă).
Exploatarea rațională a pajiștilor prin practicarea unui
păstorit sistematic: sisteme de pășunat în zona montană.
8 •
Avantajele constituirii fermierilor în structuri
asociative:
- Legislație ( HG nr. 740/2017 si a Ordinul nr. 406/2017,
OG nr. 37/2005, Ordinul nr. 358/2016)
-Documentația aferentă recunoașterii și criteriile de
recunoaștere ca GP/OP
-Ajutorul financiar acordat prin PNDR 2020
Constituirea de structuri asociative în rândul producătorilor
agricoli din sectorul legume – fructe, inclusiv pepeni (Ordin
nr. 335/17.10.2017)
Organizațiile Interprofesionale – rolul și importanța acestora
în dezvoltarea formelor asociative;
Legislație europeană și națională privind înființarea și
recunoașterea grupurilor și organizațiilor de producători.
9
Atestarea produselor tradiționale în conformitate cu
prevederile Ordinului nr. 724/2013, cu modificările și
completările ulterioare, Ordinul nr.394/2014 privind
implementarea schemelor de calitate naționale (produs
tradițional si rețeta consacrata) și europene (DOP, IGP, STG,
produs montan, băuturi spirtoase cu indicație geografică).
Accesarea schemelor de calitate europene și naționale, a
programelor și fondurilor de finanțare naționale,
transnaționale și europene pentru promovarea schemelor de
calitate europene și naționale pe piața internă și pe piețele
terțe.
Legislația europeană și națională referitoare la integritatea
alimentară – metode și practici de asigurare și promovare a
calității și autenticității produselor agroalimentare și de
prevenire a riscurilor referitoare la fraudele alimentare.
Legislația europeană și națională referitoare la practicile
comerciale neloiale, utilizarea dublului standard în producția
de alimente și metode concurențiale de prevenire a practicilor
incorecte aplicate prin strategii anticoncurențiale de piață.

Total

102 localitati

permanent

250

102 localitati

permanent

250

7395
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Identificare potenţiali beneficiari ai măsurilor PNDR 2014 – 2020, asistența tehnică şi consilierea acestora în accesarea de fonduri europene:
Număr total
potențiali
beneficiari

Nr .
crt .

92

4.1 - Investitii in
exploatatii
agricole
12

4.2 - Investitii
pentru procesarea/
marketingul
produselor agricole

6.1- Sprijin
pentru instalarea
tinerilor fermieri

d.c.
6.2 - Sprijin pentru
infiinatarea de
activitati neagricole
in zonele rurale

6.3- Sprijin
pentru
dezvoltarea
fermelor mici

6.4- Investiţii în
crearea şi dezvoltarea
de activităţi
neagricole

10

20

5

40

5

Alte măsuri (se
vor specifica)

Elaborare de proiecte pentru accesare fonduri europene:
N
r.
cr
t.

Număr
proiecte
to ta l

Valoare
proiecte
to ta l
- euro -

4.1. Investitii in
exploatatii agricole
Număr
proiecte

Valoare

4.2.Investitii pentru
procesarea/marketi
ngul produselor
agricole
Număr
Valoare
proiecte

-euro
19

372027

1

euro
102027

6.1. Sprijin
pentru instalarea
tinerilor fermieri
Număr
proiecte

Valoa
re

6.2. Sprijin pentru
infiinatarea de
activitati neagricole
in zonele rurale
Număr
Valoare
proiecte

euro

euro

6.3. Sprijin pentru
dezvoltarea
fermelor mici
Nu m
ăr
proie
cte
18

Valoa
re

6.4. Investiţii în
crearea şi
dezvoltarea de
activităţi neagricole
Număr
Valoa
proiecte
re

euro
270000

Consiliere şi asistenţă tehnică de specialitate pentru elaborarea dosarelor de plăţi pentru proiectele finanţate prin PNDR
Nr.
Măsura
Număr
crt.
dosare plăţi elaborate
1 ....
Sub-măsura 6.3
18
18
Total

14

euro

Alte măsuri

Nr .
p ro i
ecte

Valoar
e
euro

AVIZE CONSULTATIVE
În anul 2018 Direcția pentru Agricultură Județeană Argeș a acordat 2125 de avize consultative
necesare obținerii atestatului de producător, în conformitate cu prevederile Legii nr.145/2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

AMENAJAMENTE PASTORALE
Elaborare proiecte de amenajamente pastorale în vederea organizării, administrării şi
exploatării pajiştilor permanente
➢ În anul 2018, potrivit prevederilor Ordonantei deUrgenta nr. 34/2013, a Legii nr.86/2014, a
HG nr. 78/2015 și a Legii nr. 16/2016, D.A.J. Argeș a finalizat 24 amenajamente pastorale.
➢ Suprafața aferentă proiectelor solicitate este de 145395 ha

Serviciul monitorizare, inspecții tehnice, verificare și control în
domeniul
agriculturii și industriei alimentare și statistică agricolă, monitorizare piață
II.

Inspecția de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol
Agenți
Număr
Număr de
Spații
Laboratoare
Produse
Sancțiuni
economici
probe de
documente de
autorizate
autorizate
retrase de la
aplicate
verificați
produse
însoțire a
pentru
comercializare
vitivinicole transporturilor comercializarea
-litriprelevate
de produse
vinului vrac
vitivinicole
verificate și
vizate
87
29
344
5
1
18
0

Gestionarea Registrului plantatiilor viticole în anul 2018:
- au fost operate în sistem un numar de 2 defrisari
- au fost inregistrate un numar de 12 declaratii de stocuri de la 12 agenti economici
- au fost inregistrate un numar de 9 declaratii de recolta si productie de la 9 agenti economici
Inspecția de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea șiValorificarea Legumelor și Fructelor
Controale efectuate conf. Legii nr. 312/2003R ; Legea
nr. 145/2014; Legea 348/2003R; OG nr. 2/2001R
Număr
Sancțiuni aplicate
operatori
verificați
Amenzi
Avertismente
Valoare
123
amenzi
21
- 52 avertismente
17700
- 40 planuri de remediere
lei
- 19 moduri de îndeplinire
a măsurilor de remediere

15

Certificate de conformitate eliberate

Import

Export

Intern

9

-

5

Controale efectuate conform Legii nr. 145/2014 R de către Comisia de control constituită
conform Ordinului prefectului nr. 267/2017 cu completarile ulterioare - Ordin prefect nr.
139/2018, Comisia de control: reprezentanții DAJ Arges; IPJ Argeș și politia Transport
Feroviar
Număr operatori
controlați

291

Sancțiuni aplicate
Amenzi

Avertismente

Valoare

Legume-fructe
confiscate
(kg)

79

8

117700

1052

S-a controlat și întocmit anexa 4A și anexa 4B la 37 de beneficiari, conform Hotărârii nr.
943/2017 pentru aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a
produsului tomate în spaţii protejate.
Conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 225/2017, s-a făcut
informarea cu privire la obligaţia afişării etichetei la locul de vânzare, potrivit prevederilor art. 14 alin.
(3) din lege.
Implementarea prevederilor Legii nr. 270/2017 Legea prevenirii
Implementarea prevederilor Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare
a pieţei produselor din sectorul agricol
Autorizații de plantare și defrișare vizate în anul 2018 în conformitate cu prevederile Legii
Pomiculturii nr. 348/2003R
Autorizații de plantare
Autorizații de defrișare
vizate
vizate
46

Suprafață
158,8844 ha

130

Suprafață
53,446 ha

AUTORIZAȚII VIZATE PENTRU TĂIERIEREA DE NUCI ÎN JUDEȚUL ARGEȘ

Anul
2018

Număr autorizații vizate

Număr nuci tăiați

131

268

Inspecția în domeniul Agriculturii Ecologice, industriei alimentare, inspecția în domeniul
cultivării tutunului, depozite cereale și inspecția în domeniul Organismelor Modificate Genetic
(OMG) și fertilizanților
Agricultură Ecologică – 33 controale
Industrie Alimentară – 175 controale
Depozite Cereale – 156 controale
Inspecția în domeniul cultivării tutunului – 15 controale
Organisme Modificate Genetic (OMG) – 6 controale
16

ACTIVITATEA ZOOTEHNICĂ
Întocmirea lunară a Raportului tehnic- operativ AGR-6A al activitatii zootehnice si de
procesare a produsekor agricole de origine animala pentru persoanele fizice si juridice din judetul
Arges.
Pentru intocmirea raportului tehnic operativ s-a procedat la:
- Colectarea si centralizarea informatiilor primite de la persoanele juridice
în vederea intocmirii situatiilor zootehnice .
- Intocmit miscarea efectivelor de animale pentru speciile bovine, ovine, caprine,
porcine si pasari existente in gospodariile populatiei pentru cele 102 localitati
din judetul Arges
- Intocmit miscarea efectivelor de animale pentru speciilbovine, porcine si pasari
pentru crescatorii de animale ,operatori personae juridice.
- Centralizarea datelor si intocmit miscarea cumulata pentru GP si personae
juridice.
- Centralizare fise persoane juridice apartinand abatoarelor si procesatorilor de
lapte si introducere in raportul tehnic operativ AGR 6-A
- Intocmit situatia livrarii laptelui de la GP conform datelor primite de la
procesatori de lapte
- Intocmit si calculat situația sacrificarilor pentru speciile de animale sacrificate
in abatoare .
- Intocmirea Raportului tehnic operativ Agr 6-A aferent lunii NoiembrIe 2018 si
transmis la MADR
În baza datelor centralizate s-a intocmit lunar Raportul tehnicoperativ AGR -6-A
Situatia efectivelor de animale în anul 2018
Anul

Bovine

Ovine

Caprine Porcine

Pasari

Cabaline

Animale de
blana

Familii
albine

* 2018
69348 199312 39945
164402 2050861
14450
480
74400
* Situația prezentată în tabelul de mai sus pentru anul 2018, se raportează până la 30 noiembrie 2018, întrucât la data întocmirii
raportului de activitate nu au putut fi centralizate și datele pentru luna decembrie 2018

Situatia productiilor animaliere la data de 30.11.2018
Nr.
Specificare
Crt.
1
Lapte de vacă total (hl)
2
Productia de carne bovine total (t)
3
Lapte de oaie total (hl)
4
Productia de carne ovine total (t)
5
Lapte de capra total (hl)
6
Productia de carne caprine total (t)
7
Productia de carne porc total (t)
8
Productia de carne pasare (t)
9
Productia de oua ( buc)
10 Productia de miere(t)

*

2018

1375180
39530
86387
110675
49351
22976
270709
6329114
243087
1116

* Situația prezentată în tabelul de mai sus pentru anul 2018, se raportează până la 30 noiembrie 2018, întrucât la data întcmirii
raportului de activitate nu au putut fi centralizate și datele pentru luna decembrie 2018
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Întocmire macheta Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind ,,Greutatea medie a
efectivelor de animale “.
Întocmire macheta Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cuprinzand ,,Structura
Dimensionala a Fermelor de Animale pe sectoare pentru judetul Arges.”
Întocmirea Fisei saptamanale a productiei de oua si carne si a pretului acestora in conformitate
cu Ordinul 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea
Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si transmiterea
saptamanala la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Întocmire macheta privind ,,Situatia Parcului de tractoare si masini agricole” existente in
judetul Arges la 31.12.2016
Efectuarea la agenti economici si societăți comerciale a unui număr de 20 controale pe
fertilizanti privind depozitarea, ambalarea etichetarea pastrarea si provenienta îngrasamintelor
chimice în baza tematicii Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr 225154/18.01.2018, în
conformitate cu Reg. (CE) 2003/2003 si Hotararea nr 1261/2007
Prelevarea unui număr de 8 probe de îngrasaminte chimice de la agenti economici si societati
comerciale si transmitere pentru analize la ICECHIM Bucuresti.
Efectuarea a 6 controale tematice la agentii econoimici pentru verificarea stocurilor
siprovenienței samantii de soia si deplasare in teren pentru verificare culturi de soia conventionala.
Intocmit macheta privind analiza de risc pentru agenții economici din domeniul
ingrasamintelor chimice.
Intocmit machete privind baza de date a operatorilor de ingrasaminte chimice din județ pentru
fertilizanți si cantitatile de ingrasaminte chimice comercializate in anul 2018 de agenti economici si
transmitere la MADR.
Intocmit si transmis la MADR Programul anual al inspectiilor si prelevarile de probe pentru
fertilizanti.

LITIGII ÎN CARE ESTE IMPLICATĂ INSTITUȚIA
Număr de litigii aflate pe rolul
instanțelor de judecată

29
din care:

Câte au
fost
câștigate

Câte au
fost
pierdute

15 Anulare act administrativ

-

-

2 Obligația de a face

-

2

-

1 Contestație la executare silită

1

-

-

1 Suspendare la executare

-

1

-

8 Contestatie la execuate silită

-

-

Nefinalizate

1 Revendicare

-

-

Nefinalizat

1 Constatarea nulității

-

-

Nefinalizat

TOTAL

1

3
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Observații
Nefinalizate/în curs de soluționare

25

ORGANIGRAMA

19

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Numărul de concursuri
organizate

Fluctuația la nivelul
funcțiilor de conducere în
anul 2018

Numărul de funcții de
conducere exercitate
temporar

2

Conducere 4
Vacante 4
Ocupate 0

4

❖ ALTE ACTIVITATI :
- Implementarea Planului de măsuri al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta al
judetului Arges pentru buna desfasurare a activităților specifice sezonului rece 2017 – 2018;
- Participarea la sedintele colegiului prefectural;
- Participarea la sedintele Comisiei Județene de Fond Funciar;
- Asigurarea programului de audiente;
- Asigurarea conditiilor pentru buna gestionare si pastrare a documentelor cu caracter de
informații clasificate
- Asigurarea conditiilor pentru buna gestionare si pastrare a documentelor din arhiva
instituției; inventarierea si selectarea documentelor
- Organizarea cadrului necesar participarii angajaților institutiei la instruiri și perfecționări
profesionale
- Implementarea metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea
veniturilor din activitati agricole
20

-

Urmarirea respectarii termenelor de intocmire si comunicare a documentelor specifice,
precum si a modului de redactare a acestora.

Direcția pentru Agricultură Județeană Argeș a acordat consultanță de specialitate pe tot timpul
programului institutiei, la solicitarea producatorilor agricoli sau cu ocazia deplasărilor în teren.
Institutia nu s-a confruntat în perioada 2018 - 2019 cu probleme deosebite.
Orice initiativa de reorganizare/restructurare/ descentralizare, trebuie sa plece de la conceptul
de “brand” pe care îl reprezintă Directia pentru Agricultură si care trebuie mentinut, fiind singura
institutie cu impact în toate domeniile de activitate specifice din judet. Informațiile comunicate de
către DAJ-uri se afla la baza stabilirii strategiilor si politicilor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale în domeniile sale de activitate.

DIRECTOR EXECUTIV
Roman VASILE
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