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Structura organizatorică a Direcţiei pentru Agricultură a Judetului Hunedoara este cea
aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2002/2010, fiind formata din 17
de posturi si avand în structura sa un Serviciu de inspecţii, implementare polictici şi statistici agricole,
un compartiment Financiar-contabilitate, administrativ, achiziţii şi resurse umane şi 1 compartiment
subordonat directorului executiv, respectiv, Compartimentul de presă şi relaţii publice.
În cadrul Direcţiei pentru agricultură funcţionează în subordine Oficiul de Studii Pedologice şi
Agrochimice - unitate cu personalitate juridică cu un numar de 10 persoane, finanţată integral din
venituri proprii, al cărei buget se aprobă de conducătorul acesteia, cu acordul directorului executiv al
DAJ Hunedoara, în calitate de ordonator de credite.
1. Serviciul de inspecţii, implementare politici şi statistici agricole
Activitatea Compartimentului de statistica agricola si sector vegetal in perioada ianuariemai 2015 s-a concretizat in intocmirea situatiilor statistice AGR 2A, astfel :

Situatia statistica a terenurilor agricole din judetul Hunedoara
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Structura culturilor agricole infiintate in primavara anului 2015, precum si situatia comparativa,
conform prezentarii alaturate:

Alte activitati desfasurate de acest compartiment au constat in : implementarea Sistemului de
Informatii Agricole la nivel judetean care fac obiectul SIPPAA (Sistemul Informational pentru Piata
Produselor Agricole si Alimentare) in scopul colectarii, prelucrarii, interpretarii si raportarii de date si
informatii privind piata produselor agricole si alimentare; fisa urmaririi activitatii saptamanale pe piata
de carne de pasare si oua si transmiterea datelor la M.A.D.R.
De asemenea au fost desfasurate activitati legate de culegerea datelor operative O.P.L.F.
(operativa pe legume si fructe) privind realizarea de produse proaspete si prelucrate din sectorul
horticol si a stocurilor de produse horticole si transmiterea la M.A.D.R.
Conform datelor centralizate la nivelul D.A.J. Hunedoara, pana la aceasta data, din totalul
suprafetei de teren arabil de 78.956 ha, o suprafata de 9.450 ha.- reprezentand 12 % din arabil a ramas
nelucrata.
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In cadrul domeniului de Agricultura ecologica conform H.G. nr 590/2011, pana la aceasta
data la nivelul judetului Hunedoara au fost inregistrati un numar de 32 operatori din care, 2 operatori
in domeniul comercializarii produselor ecologice, 2 operatori in domeniul apiculturii si 26 de operatori
in domeniul vegetal.
In ceea ce priveste procedura de scoatere a terenurilor din circuitul agricol conform Legii
18/1991 si forma actualizata din 22 iulie 2010, in primul semestru al anului 2015 au fost verificate
documentatiile primite si intocmite avizele de scoatere din circuitul agricol pentru o suprafata totala de
30.079 mp in extravilan, astfel :
CATEGORIA
SUPRAFATA
U.A.T.
OBIECTIV
DE FOLOSINTA
mp
Romos
Reabilitare cale ferata
Arabil
5051
Geoagiu
Reabilitare cale ferata
Arabil
4941
Orastie
Reabilitare cale ferata
Arabil
17497
Vetel
Alimentare cu apa
Pajiste
1824
Vetel
Alimentare cu apa
Pajiste
766
TOTAL
30.079

In ceea ce priveste documentatiile depuse in vederea verificarii si transmiterii catre MADR a
solicitarilor de introducere in intravilanul localitatilor ( aprobare P.U.Z.) a unor noi suprafete de teren
agricol, la nivelul DAJ au fost inregistrate urmatoarele :
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U.A.T

OBIECTIV

Hateg
Certeju de sus

Ansamblu de locuinte
Adapost pentru ingrasarea
suinelor
Construire complex de
echitatie
Construire locuinta si anexa
Statie spalare concasare,
statie balast bazine
decantare.
Construire ferma de crestere
si ingrasare porci
Construire locuinte
familiale
Construire locuinta
familiala

Sacamas
Bacia
Gurasada

Baia de cris
Deva
Deva
TOTAL
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CATEGORIA DE
FOLOSINTA
Arabil
Arabil

SUPRAFATA
mp.
16.600
14.836

Arabil

98.040

Arabil
Arabil

3.200
13.800

Arabil

8.410

Arabil

82.432

Arabil

1.200
238.518

In ceea ce priveste Compartimentul de statistici in domeniul zootehnic activitatea acestuia
a constat in urmarirea si monitorizarea urmatoarelor actiuni :
a) intocmirea situatiilor privind dinamica lunara a efectivelor de animale din judetul Hunedoara si
a productiilor acestora.
La 30.05.2015, efectivele pe specii erau urmatoarele:
-bovine total 44859 capete
-porcine total 44181 capete
-ovine total 278502 capete
-caprine total 23395 capete
-pasari total 1401079 capete
-iepuri total 13233 capete
-familii de albine 47753 capete
Fata de 31.12.2014 situatia se prezinta astfel:
-bovine total +2950 capete
-porcine total +10025 capete
-ovine total +56857 capete
-caprine total +6592 capete
-pasari total +37616 capete
-iepuri total +1585 capete
-familii de albine -712 capete.
In ce priveste productiile, facem precizarea ca statistic situatia nu poate fi comparata cu data de
30.12 2014. Ca trend se poate observa un curs firesc, usor ascendent fata de anul trecut,acesta
putind fi influentat pozitiv sau negativ de mai multi factori , inclusiv factori climatici.
Referitor la aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 - privind vanzarea-cumpararea
terenurilor agricole din extravilan si modificarea Legii nr. 268/2001 - privatizarea
societatilor comerciale cu terenuri agricole in proprietatea statului si infiintarea ADS, la nivelul
Directiei pentru Agricultura a Judetului Hunedoara, in perioada ianuarie-mai 2015 au fost
depuse un numar de 754 dosare cuprinzand oferte de vanzare a terenurilor agricole, totalizand o
suprafata de 378,3849 hectare cu o valoare totala de 5.997.897 lei, rezultand un pret mediu de
vanzare de 15.851,31 lei/hectarul de teren agricol din extravilan.
Compartimentul :
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Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic in Producerea si Valorificarea Legumelor si
Fructelor ( ISCTPVLF)
Activitatile din perioada ianuarie-mai al anului 2015 in cadrul acestui compartiment, conform
tematicii si programului cadru de control nr. 323223/05.03.2014 emisa de Directia Inspectii de Stat din
cadrul MADR, obiectivul principal al ISCTPVLF Hunedoara l-a constituit verificarea respectarii
conformitatii cu standardele de comercializare a fructelor si legumelor proaspete pe intreaga filiera de
produs.
Au fost verificati un numar de 26 agenti economici si peste 40 producatori particulari care
desfasoara activitati de comercializare a legumelor si fructelor proaspete.
Pe parcursul acestor verificari au fost incheiate un numar de 26 procese verbale de control .
In conformitate cu cadrul general al atributiilor acestui compartiment au fost verificate
documentatiile depuse si eliberate un numar de 8 autorizatii de plantare pentru o suprafata totala de
9,31 ha. pomi fructiferi / arbusti fructiferi si au fost eliberate 9 autorizatii de taiere pentru nuci –
pomi razleti.
Compartimentul :
Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Viti-vinicol
Activitatile din perioada ianuarie-mai al anului 2015 in cadrul acestui compartiment, conform
tematicii si programului cadru de control nr. 323223/05.03.2014 emisa de Directia Inspectii de Stat din
cadrul MADR, au constat in verificarea conformitatii produselor vitivinicole din punct de vedere al
compozitiei fizico-chimice si a caracteristicilor organoleptice precum si a modului de comercializare a
acestora.
Rezultatele acestor actiuni de verificare si control s-au concretizat in incheierea a unui numar
de 34 procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor la agenti economici care isi
desfasoara activitatea in acest domeniu.
In urma acestor verificari si a neregulilor constatate a fost aplicata 1 sanctiune
contraventionala cu amenda in valoare totala de 40.000 lei pentru nerespectarea prevederilor Legii
nr.244/2002 rep.si HG nr.769/2010 referitoare la Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi
vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată.
Un numar de 3 probe de produse vitivinicole au fost prelevate si expediate la Laboratorul
LCCCIV Blaj in vederea efectuarii analizelor fizico-chimice, microbiologice si organoleptice. A fost
acordata 1 autorizatie pentru spatii de comercializare a vinului de masa in vrac. Au fost vizate un
numar de 30 de documente de insotire a transporturilor vitivinicole.
Compartimentul :
Inspectia de Stat in Domeniul Industriei Alimentare
Activitatea inspectorului DAJ Hunedoara din cadrul acestui compartiment, in perioada
ianuarie-mai a anului 2015 s-a materializat in :
-agenti economici verificati – 60, din care
- in domeniul marcarii, ambalarii si comercializarii oualor : 22 ; a fost aplicata o sanctiune
contraventionala cu amenda in valoare de 200 lei pentru nerespectarea HG nr.415/2004-privind
marcarea oualor la producator
- in domeniul comercializarii painii si produselor de panificatie : 26 de agenti economici
verificati;
- in domeniul fabricarii painii si a produselor de panificatie ( sarea iodata ) : 12 agenti
economici verificati; nu au fost constatate neconformitati.
Compartimentul :
Inspectia pentru Autorizarea si Licentierea Depozitelor de Cereale
In cursul perioadei ianuarie-mai 2015 inspectorul din cadrul acestui compartiment a participat
la actiuni de verificare si control, fiind verificati un numar de 6 agenti economici din domeniu, nefiind
constatate neconformitati .
Compartimentul :
Inspectia de Stat in domeniul Agriculturii Ecologice
Conform tematicii MADR/2015 si a esantionului de control priviind verificarea si
supravegherea Organismelor de control si certificare acreditate de MADAR care efectueaza anual
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inspectii la fermierii inscrisi in sistemul agriculturii ecolologice conform Regulamentului CE 834/2007
si Regulamentuli CE 889/2008 pe primele luni ale anului 2015 au fost efectuate 11 inspectii in teren
la nivelul fermelor.
Au fost constatate deficiente in ceea ce priveste completarea registrelor fermei conform art. 72 si 76
din Reg. CE 889/2008.
Prin rapoartele lunare catre MADR activitatea de inspectie efectuata la nivelul judetului sta la baza
evaluarii Organismelor de inspectie si certificare independente de catre MADR in vederea autorizarii .
Compartimentul :
Inspectia de Stat pentru Controlul Organismelor Modificate Genetic
Conform Ordinului 61/2012 se fac verificari la cultivatorii de porumb modificat genetic,
Monsanto 810 care este singura planta permisa in cultura in Romania.
Autorizarea cultivatorilor se face de catre Directiile pentru Agricultura .
In anul 2015 nu au fost solicitate autorizati de cultivare.
In cazul reclamatiilor sau a unor suspiciuni se pot preleva probe din culturile de porumb.
In cea ce priveste cultura de soia sau informat in scris toate primariile din judet privind interzicerea
cultivarii de SOIA modificata genetic.
Compartimentul :
Inspectia de stat in domeniul Fertilizantilor.
Pe parcusul perioadei ianuarie-mai 2015 au fost efectuate 4 controale la 12 dintre operatorii
care comercializeaza ingrasaminte chimice.Inspectia se face conform Reg. CE 2003/2003 vizand
conformitatea actelor de provenienta,certificatelor de calitate si etichetarii. In caz de suspiciuni se pot
preleva probe,care se analizeaza de catre laboratoarele acreditate.
Compartimentul :
Inspectii Tehnice in Zootehnie
La finele anului 2014 existau inregistrati in baza de date un numar de 620 de agenti economici
si au fost efectuate un numar de 74 inspectii.
Pina la aceasta data, sunt introdusi in baza de date 622 agenti economici si ferme familiale,din care au
fost controlate la zi, 20 entitati. Numarul de controale este semnificativ influentat de alte atributii,
conditii climatice, combustibili.
Pe linga activitatile de baza prezentate anterior, au mai fost intocmite structura dimensionala a
efectivelor pe specii, calculat si prezentat organelor abilitate normele pe venit si raspunsuri diverse la
terti.
Compartimentul relatii cu publicul si compartimentul R.I.C.A ( Reteua Informatica de
Contabilitatea Agricola )
Activitatea din acest compartiment a constat in preluarea si inregistrarea a 10 solicitari de
informatii tematice din care: 1 informare catre MADR, 6 solicitari din partea Consiliilor locale, 1
solicitare catre alte institutii, 2 solicitari din partea agentilor economici precum si trimiterea de
raspunsuri prin fax ,posta si e-mail solicitantilor si MADR. Verificarea inventarului de 156
exploatatii agricole aflate in cadrul anchetei RICA precum si identificarea unui numar de 16 noi
exploatatii agricole pentru sistemul RICA.
2. Unitatea Fitosanitara
Activitatea : COMPARTIMENTULUI PROGNOZA :
- Urmarirea conditiilor meteo si actualizare datelor din sistemul ‘ Agroexpert ‘;
- Emiterea buletinelor de avertizare la pomi, cereale, vita de vie , legume , in functie de datele
receptionate din sistemul Agroexpert si de faza fenologica;
- Control permanent la culturile de cereale, pomi, vita de vie, legume pentru stabilirea prognozei
aparitiei bolilor si daunatorilor specifici;
- Analize macro- si microscopice la plantele de cultura pentru stabilirea bolilor si daunatorilor si
emiterea de scheme de tratament corespunzatoare;
- Emitere de buletine de analiza.
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COMPARTIMENTUL TEHNIC :
-

In primul semestrul al anului 2015 au fost emise autorizati pentru comercializare,
prestari
servicii si utilizate T si T+ operatorilor economici , care au indeplinit conditiile de autorizare
conform legilor in vigoare.

-

Au fost efectuate inspectii la comercializare si la utilizatori si producatori agricoli. In urma
controalelor nu s-au constatat neconformitati , motiv pentru care nu s-au aplicat sanctiuni sau
amenzi.
COMPARTIMENTUL CARANTINA :

-

S-au efectuat controale fitosanitare la materialul lemnos pregatit pentru export si s-au eliberat
S-au efectuat controale fitosanitare la solariile si serele de flori si legume, la ciupercarii si
depozitele de legume- fructe ;

-

S-au efectuat controale fitosanitare
ambalajelor din lemn ISPM 15 ;

-

S-au efectuat controale fitosanitare in pepinierele pomicole, dendrologice si silvice ;

-

S-au prelevat probe de sol de pe loturile de cartofi de consum pentru depistarea organismului
de carantina Globodera spp. In urma analizelor de laborator nu s-a depistat nici o proba
pozitiva.

-

S-a efectuat inregistrarea permanenta a exporturilor in programul Fitoexpert ;

-

S-au controlat urmatoarele plante si produse vegetale provenite din import (tari terte) :

conform Programului de conformitate fitosanitara a

-Solanum tuberosum (provenit din Franta,Egipt,Italia,Austria) ;
- Citrus spp.(din Spania,Grecia ,Turcia);
-Lycopersicon l- fructe (din Turcia , Spania, Italia) ;
-Bulbi de Allium cepa (Olanda) ;
-Medicago sativa-seminte (Italia) ;
-Lycopersicon l. –seminte (provenite din Ungaria, Olanda, Italia) ;
-Plante ornamentalela ghiveci (Olanda) ;
-Pomi fructiferi (din Polonia si Ungaria) ;
-Rumegus de Picea abies( provenit din Ukraina) ;
Au fost prelevate probe conform planurilor de monitorizare pentru organismele de carantina
care se monitorizeaza. Nu s-au depistat neconformitati iar rezultatele analizelor de laborator pentru
probele expediate au fost negative.
Incepand cu data de 16 aprilie 2015 Unitatea Fitosanitara Hunedoara a trecut in subordinea
Autoritatatii Nationale Fitosanitare.

