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RAPORT DE ACTIVITATE
SEMESTRUL - I ANUL 2014
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 26
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 Unitatea Fitosanitară - unitate fără
personalitate juridică cu un numar de 7 persoane iar în subordine funcţionează 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 primul semestru al
acestui an s-a concretizat in intocmirea situatiilor statistice AGR 2A.

Situatia statistica a terenurilor agricole din judetul Hunedoara

Pasuni
117.657 ha
43%

Arabil
79.228 ha
28%

Fanete
82.771 ha
29%
Livezi
1.044 ha
<1%
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Structura culturilor agricole infiintate in primavara anului 2014, conform prezentarii alaturate:

Culturi infiintate in primavara 2014
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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.
Situatia comparativa a principalelor culturi infiintate in primavara 2013 si 2014
-hectare-

Anul 2013
Anul 2014
23800
Porumb boabe

23580

Cartofi
(timpurii/vara/toamna)
Legume camp si
solarii

8430
7890
4839
4551

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 79.228 ha, o suprafata de 10.580 ha.-reprezentand 13 % din arabil a ramas
nelucrata.
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Gradul de utilizare a terenului arabil
in anul 2014
Teren arabil
necultivat,
10580 ha, 13%

Teren arabil
cultivat,
68648 ha, 87%

Situatia terenului arabil necultivat
-ha.14.532 ha

10.580 ha

Anul 2014

Anul 2013

Scaderea suprafetei de teren arabil necultivat in anul 2014 fata de anul 2013 se regaseste in
mare parte si in cresterea din acest an la principalele culturi: 540 ha. cultivate cu cartofi, 288 ha.
cultivate cu legume, si 220. ha cultivate cu grau .
In cadrul domeniului de Agricultura ecologica conform H.G. nr 590/2011, in semestrul I,
pana la aceasta data la nivelul judetului Hunedoara au fost inregistrati un numar de 399 operatori din
care 390 producători agricoli, 4 procesatori si 5 comercianti.
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 2014 au fost verificate
documentatiile primite si intocmite avizele de scoatere pentru o suprafata totala de 22.660 mp in
extravilan, astfel :
CATEGORIA
SUPRAFATA
U.A.T.
OBIECTIV
DE FOLOSINTA
mp
Simeria Veche
Grajd de animale
Arabil
2331
Beriu
Complex crestere gaini
Arabil
9652
Rachitova
Statie epurare
Arabil
1530
Rachitova
Alimentare cu apa
Arabil
830
Rachitova
Alimentare cu apa
Arabil
2568
Rachitova
Alimentare cu apa
Pasune
2617
Harau
Casa de locuit
Arabil
200
Vetel
Hala crestere pui
Arabil
2932
TOTAL
22.660
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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
La data de 31.05.2014 situatia efectivelor de animale din judetul Hunedoara, se prezinta astfel :

8.

Bovine total capete
d.c. matca
Bivolite total capete
d.c. matca
Ovine total capete
d.c. matca
Caprine total capete
d.c. matca
Porcine total capete
d.c. matca
Pasari total capete
d.c. matca
Cabaline total capete
d.c. matca
Familii albine, stupi

Efective/Productii
31.05.2014
43782
27945
261
183
237018
142721
19524
11892
43023
2226
1423001
438312
6087
1781
46637

Efective/Productii
31.05.2013
42782
27825
249
183
238844
138781
18760
10878
43404
2400
1364909
439623
6275
1856
45863

+1000
+120
+12
-25
-1826
+3940
+764
+1014
-381
-174
+58092
-1311
-188
-75
+774

9.

Iepuri total capete

19926

16210

+3806

10.

PRODUCTII

11.

Carne total tone viu d.c.

8880

8526

+354

1142

899

+243

Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

12.

Specificare

Carne bovine

Diferente

13.

ovine

976

970

+6

14.

caprine

157

118

+39

15.

porcine

2035

1998

+37

16.

Pasari d.c.

4562

4533

+29

4423

4353

+70

381279

348790

+32489

avicola

17.
18.

Lapte vaca hl

19.

bivolita

575

650

-75

20.

oaie

21500

21500

0

21.

capra

3800

3800

0

555

448

+107

22.

Lina tone
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23.
24.

Oua mii bucati d.c.
Sistem intensiv
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34421

30851

+3570

11683

9869

+1814

Analiza efectivelor si a productiilor sa facut la data de 31.05,deoarece receptia datelor din teritoriu
pentru luna iunie are ca termen data de 05.07.2014,iar prelucrarea acestora pina in 10.07.2014.Din
analiza datelor prezentate rezulta in majoritatea cazurilor cresteri ale efectivelor si sporuri de
productie,datorita efectelor subventiilor acordate si a cresterii valorii biologice a efectivelor.Scaderii
ne semnificative se observa la porcine si absolut firesc la cabaline,acestea fiind inlocuite cu
tehnica,respectiv tractoare si alte mijloace de transport.
Compartimentul :
Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic in Producerea si Valorificarea Legumelor si
Fructelor ( ISCTPVLF)
Activitatile din primul semestru al anului 2014 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.
Actiunile de verificare si control au fost efectuate, atat de de inspectorii de specialitate din
cadrul DAJ Hunedoara, cat si de echipe mixte de control in cadrul unor actiuni comune, impreuna cu
reprezentanti ai IPJ Hunedoara.
Au fost verificati un numar de 35 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 35 procese verbale de control iar
in urma deficientelor constatate au fost aplicate 4 sanctiuni contraventionale cu avertisment.
Principalele nereguli constatate au fost :
- lipsa mentiunilor referitoare la categoria de calitate si a tarii de origine a produselor de pe
documentele de insotire;
- comercializarea unor produse care nu corespundeau standardelor specifice de comercializare;
- neafisarea elementelor de identificare a produselor comercializate.
In conformitate cu cadrul general al atributiilor acestui compartiment au fost verificate
documentatiile depuse si eliberate un numar de 12 autorizatii de plantare pentru o suprafata totala de
11,43 ha. pomi fructiferi / arbusti fructiferi si au fost eliberate 12 autorizatii de taiere pentru nuci –
pomi razleti.
Compartimentul :
Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Viti-vinicol
Activitatile din primul semestru al anului 2014 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 43 procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor la agenti economici care isi
desfasoara activitatea in acest domeniu.
Un numar de 6 probe de produse vitivinicole au fost prelevate si expediate la Laboratorul
LRCCIV Blaj in vederea efectuarii analizelor fizico-chimice, microbiologice si organoleptice.
Actiunea de prelevare a probelor s-a desfasurat in urma actiunilor de control in echipe mixte cu
reprezentanti ai IPJ Hunedoara. A fost acordata 1 autorizatie pentru spatii de comercializare a vinului
de masa in vrac si 1 autorizatie a fost suspendata prin incetarea activitatii. Au fost vizate un numar de
40 de documente de insotire a transporturilor vitivinicole.

Directia pentru Agricultura a Judetului Hunedoara

Raport de activitate semestrul 1-anul 2014

Compartimentul :
Inspectia de Stat in Domeniul Industriei Alimentare
Activitatea inspectorului DAJ Hunedoara din cadrul acestui compartiment, in primul semestru
al anului 2014 s-a materializat in :
-agenti economici verificati – 161, din care
- in domeniul marcarii, ambalarii si comercializarii oualor : 66 ; 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 : 63 de agenti economici
verificati; au fost aplicate 7 sanctiuni cu avertisment pentru nerespectarea OUG nr.12/2006, art.11,
alin.3, privind etichetarea necorespunzatoare a painii in structurile de vanzare cu amanuntul.
- in domeniul fabricarii painii si a produselor de panificatie ( sarea iodata ) : 29 de agenti
economici verificati; nu au fost constatate neconformitati.
- in domeniul logo-ului de produs traditional si atestarii produselor traditionale : 3 verificari,
nefiind constattate neconformitati.
Compartimentul :
Inspectia pentru Autorizarea si Licentierea Depozitelor de Cereale
In cursul primului semestru 2014 inspectorul din cadrul acestui compartiment a participat la
actiuni de verificare si control impreuna cu politisti din cadrul IPJ Hunedoara, Serviciul Antifrauda –
in baza Protocolului de cooperare nr.97533/2013, fiind verificati un numar de 12 agenti economici din
domeniu, nefiind constatate neconformitati
Compartimentul :
Inspectia de Stat in domeniul Agriculturii Ecologice
Conform tematicii MADR/2014 si a esantionului de control priviind verificarea si
supravegherea Organismelor de control si certificare acreditate de MADAR care efectueaza anual
inspectii la fermierii inscrisi in sistemul agriculturii ecolologice conform Regulamentului CE 834/2007
si Regulamentuli CE 889/2008 in primul semestru 2014 au fost efectuate 20 de inspectii in teren la
nivelul fiecarei ferme.
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 Directile pentru Agricultura .
In anul 2014 nu au fost solicitate autorizati de cultivare.
In cazul reclamatiilor si/sau suspiciunilor se pot preleva probe din culturile de porumb.
Compartimentul :
Inspectia de stat in domeniul Fertilizantilor.
In primul semestru 2014 au fost efectuate 8 controale la 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
In ce priveste activitatea de inspectii in zootehnie se observa o reducere a numarului de
controale de la 70 la data de 31.05 2013, la 50,in primul semestru 2014. Aceasta diferenta se datoreaza
precipitatiilor ce nu au permis deplasarea cu mijloacele din dotare la ferme in cimp,dar si a perioadei
de depunere a cereri unice pentru subventie pe perioada 06.05-2014-20.06.2014 perioada in care
fermierii au fost justificat preocupati de colectarea documentelor necesare de la medicul veterinar si
banci.
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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 12 solicitari din care 4
solicitari de baze de date privind fermele agricole si zootehnice ,1 reclamatie, 6 solicitari de
informatii catre MADR precum si trimiterea de raspunsuri prin fax ,posta si e-mail solicitantilor si
MADR.Verificarea impreuna cu comisia numita de Institutia Prefectului prin Ord.nr 33/19 03 2014
a modului de incheiere a contractelor de concesiune a pasunilor calculul incarcaturii pe hectar si
starea pasunilor de pe raza administrativ teritoriala a com. Branisca. Preluarea ,verificarea si
transmiterea unui numar de 120 de chestionare la compartimentul R.IC.A. din cadrul MA.D.R.

-

-

-

-

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.
COMPARTIMENTUL TEHNIC :
In primul semestrul al anului 2014 au fost autorizati pentru comercializare, prestari servicii si
utilizate T si T+ un numar de 56 operatori economici , care au indeplinit conditiile de
autorizare conform legilor in vigoare.
In cadrul Programului de monitorizare a reziduurilor de pesticide din plante si produse vegetale
au fost prelevate un numar de 9 probe. Nu au fost cazuri de depasire a limitelor admise ;
In cadrul Programului de monitorizare a calitatii pesticidelor au fost prelevate 2 probe de
pesticide care s-au incadrat in paramatrii calitativi ;
Au fost efectuate un numar de 58 de inspectii la comercializare si 17 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
765 certificate fitosanitare ;
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 conform Programului de conformitate fitosanitara a
ambalajelor din lemn ISPM 15 ;
S-au efectuat controale fitosanitare in pepinierele pomicole, dendrologice si silvice ;
S-au inregistrat si s-au reavizat 56 de firme pe anul 2014 ;
S-au prelevat 28 de 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) :
-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) ;
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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. S-au intocmit 141 fise de inspectie – monitorizare si 9 fise de
inspectie pasaport . Au fost expediate la Laboratorul Central Fitosanitar Bucuresti un numar de 69
probe prelevate conform planurilor de monitorizare.

Director Executiv

Ing. Furca Ioan

