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RAPORT  

cu privire la principalele activităţi  realizate în anul 2017  

  

   În conformitate cu Programul de Guvernare 2014 – 2020, prevederile legii nr. 

157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în 

subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și HG nr. 860/2016 

privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor direcțiilor pentru agricultură 

județene și a municipiului București  şi a Planului de acţiuni privind agricultura judeţului 

pe anul  2017, Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava a realizat următoarele:  

1.Compartimentul implementarea politicilor și strategiilor în agricultură  

- S-a participat în cadrul a patru comitete județene pentru situații de urgență; 

- S-au autorizat 5 spații noi și monitorizat 67 spații de depozitare pentru produsele 

agricole cu o capacitate totală de 65153 de tone, din care, 21822 tone în silozuri 

și 43331 tone în magazii; 

- S-au eliberat 7 autorizații pentru cultivarea cânepii pentru sămânță = 242 de 

hectare; 

- S-a înregistrat un contract pentru cultivarea a 3,20 hectare de tutun; 

- S-a respectat procedura pentru recunoașterea unui grup de producători , astfel 

încât la nivelul județului Suceava sunt funcționale 5 grupuri de producători; 

- S-au înregistrat 6 contracte de cultivare a sfeclei de zahăr = 569 de hectare; 

- S-au emis 9 autorizații de înființare livadă pentru o suprafață de 17 hectare și 

 38 de autorizații pentru defrișare nuci; 

- S-au întocmit situațiile centralizatoare AGR 2A și AGR 2B; 

Nr.  

crt. 

Specificare 2012 

- ha - 

2013 

- ha - 

2014 

- ha - 

2015 

- ha - 

2016 

- ha - 

2017 

ha-  

1 Suprafaţa  arabilă   180.621 180.240 179.954 179.945 179.572 180451 
 

2 Păşuni 90.273 90.547 90.512 90.505 90.021 93052 

3 Fâneţe 73.960 73.898 74.179 74.192 75.076 78388 

4 Livezi 3.008 2.959 2.987 2.957 2.952 2929 

 

Nr.  

crt. 

Specificare 2012 

kg/ha 

2013 

kg/ha 

2014 

kg/ha 

2015 

kg/ha 

2016 

kg/ha 

2017 

kg/ha 

1 Grâu +secară 

+triticale 

3.014 2.772 3.182 2.405 3.287 3933 

2 Porumb  3.851 3.603 3.500 2.271 2.956 4448 

3 Cartof  13.648 14.945 18.044 8.685 11.622 20191 

4 Plante furajere  18.407 18.797 19.299 12.209 15.623 19948 

5 Legume 13.944 16.140 16.528 12.012 13.821 16838 

6 Fructe 10.800 10.610 11.755 8.032 8.896 8637 

 



Diferenţele + / -  a existentului la finalul anului 2017 faţă de perioada 2012 - 2016, 

sunt ca urmare a schimbării categoriei/destinaţiei, scoaterii din circuitul agricol sau 

reintroducerii, înfiinţării de livezi – pepiniere, etc . 

  - Au fost emise 19 decizii de scoatere definitivă a terenurilor din circuitul agricol; 

           - Au fost emise 4 decizii de scoatere temporară a terenurilor din circuitul agricol; 

          - În ce priveşte aplicarea Legii nr.17/2014 , până la data de 31.12.2017 , au fost 

înregistrate şi verificate un număr de 3002 dosare privind vânzarea – cumpărarea de 

terenuri agricole, eliberându-se  solicitanţilor  un număr de 975 avize şi 1.846 de 

adeverinţe  pentru încheierea  contractelor  de vânzare – cumpărare . 

 - S-au emis 14 certificate pentru biomasă; 

 -În domeniul agriculturii ecologice s-au înregistrat 856 de operatori, din care, 843 

producători, 4 procesatori, 6 comercianți, un operator în flora spontană, un producător de 

semințe și material săditor și un importator. 

 - La programul privind Autorul de minimis acordat cultivatorilor de tomate în spații 

protejate, conform HG 39/2017 au fost înregistrați 38 de solicitanți, având 22 de 

beneficiari în plată; 

 - La programul privind Ajutor de minimis acordat crescătorilor de ovine pentru 

comercializarea lânii  au fost înregistrați 852 de solicitanți; 

   

  În    domeniul  zootehniei , s-a coordonat activitatea de monitorizare a efectivelor de 

animale pe specii  şi a producţiei   animaliere . 

În acest sens , situaţia efectivelor de animale  la data de 31.12.2017  comparativ cu 

perioada 2013 – 2016 ,  se prezintă astfel : 

Nr 

crt. 

Specificare Total 

efective 

2013 

Total 

efective 

2014 

Total 

efective 

2015 

Total 

efective 

2016 

Total 

efective 

2017 

1 Bovine – total , capete 162.835 159.888 145.961 130.947 127939 

2 Porcine – total, capete 54.210 56.573 45.089 32.982 17401 

3 Ovine – total , capete 257.720 263.636 258.060 255.294 255547 

4 Caprine – total, capete 18.125 22.216 19.465 18.163 17192 

5 Păsări – total, capete 534.260 519.300 570.500 387.564 488854 

6 Cabaline – total, capete 23.175 26.874 16.422 12.906 26722 

7 Iepuri -  capete 23.600 21.350 11.525 10.569 13571 

8 Familii de albine 25.980 28.551 25.010 23.496 46880 

9 Animale de blană 250 150 140 151 17 

 

 Cu privire la valorificarea producţiei animaliere , în anul 2017 s-au înregistrat 

următoarele rezultate : 

- carne total = 21272 tone viu ;            - lână =        552  tone ;  

- lapte vacă = 2807109  hl ;                  - miere =   1272  tone ; 

- lapte oaie =    132930  hl ;                  - ouă =    42429 mii bucăţi .   

- lapte capră =    66658  hl ; 

 



2. Compartimentul implementarea politicilor și strategiilor din industria 

alimentară și promovarea schemelor de calitate 

   

În ceea ce privește situația produselor tradiționale atestate conform ordinului 724 

din 29 iulie 2013, la sfârșitul anului 2017,  județul Suceava se înscrie cu următoarea 

situație: 

Nr. crt. Categoria de produs Nr. de produse atestate 

1 Lapte și produse din lapte 5 

2 Carne și produse din carne 7 

3 Pește 1 

4 Legume - fructe 5 

 TOTAL 18 

 

În ceea ce privește atestarea produselor obținute conform rețetelor consacrate 

românești (ordinul 394/2014) , județul Suceava are 11 produse din carne. 

 

3. Compartimentul formare profesională, promovare și elaborare proiecte 
 

Pentru realizarea activităţilor specifice în domeniul formării profesionale continue a 

producătorilor agricoli, D.A.J. Suceava  a urmărit promovarea formării profesionale 

continue în mediul rural şi realizarea acestui obiectiv pe principiile economiei de piaţă. Au 

fost organizate cursuri în funcție de cererile fermierilor din județ. 

Evidenţa absolvenţilor cursurilor de instruire a producătorilor agricoli în anul 2017 este 

prezentată în tabelul următor: 

 

Nr. 

crt. 
Masura 

Număr 

cursuri 

Număr 

absolvenți 

1. 10 – Agromediu si climă 11 263 

2. 11 – Agricultura ecologica 5 54 

3.  112 – Instalarea tinerilor fermieri 1 2 

 TOTAL 17 319 

 

Pentru creşterea competitivităţii  fermelor agricole şi în special a fermelor familiale s-au 

organizat 10 loturi demonstrative, din care 8 în domeniul vegetal şi două în ferme  

zootehnice. La loturile din sectorul vegetal s-a urmărit şi demonstrat realizarea unor 

producţii ridicate şi de calitate prin: 

- folosirea materialului biologic certificat; 

- folosirea unor soiuri şi hibrizi adecvaţi zonei de cultură; 

- respectarea tuturor verigilor tehnologice; 

- valorificarea terenului în funcţie de potenţialul productiv al solului. 

Majoritatea loturilor demonstrative la vacile cu lapte s-au organizat în ferme nou înfiinţate 

din zona montană  şi din zona sub-montană .  

S-a urmărit şi demonstrat cum influenţează producţia şi calitatea laptelui următorii factori: 

 



 - furajarea; 

 - rasa; 

 - respectarea tehnologiilor de creştere şi exploatare; 

 - respectarea condiţiilor de igienă. 

Deși s-a făcut o promovare permanent a posibilităților oferite prin  utilizarea fondurilor 

europene nu s-a reușit a se întocmi nici un proiect. 

 S-au întocmit 15 proiecte de Amenajamente pastorale, astfel încât la sfârșitul anului 

2017 la nivelul județului Suceava erau finalizate 109 proiecte, din 111 proiecte planificate 

a se realiza. 

 

 4.Compartimentul asistență tehnică zonală și RICA 

 Fiind un județ cu o încărcătură mare de animale, în toate acțiunile întreprinse de 

DAJ Suceava s-au avut în vedere următoarele aspecte: 

 - respectarea cerințelor și normelor privind ecocondiționalitatea și a codului de bune 

practice agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, incluzând aici și aspectele legate de 

amplasarea fermelor și în mod deosebit a platformelor de gunoi; 

 -s-au realizat întilniri cu producătorii agricoli beneficiari ai măsurilor de agromediu, 

climă și cu cei înscriși ca producători în domeniul agriculturii ecologice, rezultatul fiind 

concretizat prin participarea la cursurile cu această tematică a 317 persoane(M10 și M 11); 

 - s-a acordat asistență tehnică producătorilor agricoli solicitanți ai subvențiilor 

pentru completarea corectă a cererilor unice de plată și s-a participat la mobilizarea și 

conștientizarea acestora pentru depunerea cererilor până la data de 15 mai; 

 - s-a acordat asistență tehnică la 3500 solicitanți; 

 - s-au eliberat 10116 avize consultative în vederea obținerii Atestatelor de 

producător; 

 - s- a participat la organizarea de seminarii, târguri și expoziții, precum și la 

multiplicarea și distribuirea gratuită de broșuri, pliante, postere pentru a contribui la 

diseminarea informațiilor privind problemele de interes ale producătorilor agricoli; 

 - în anul 2017 n-au fost acțiuni RICA. 

 

 5.Compartimentul monitorizare, inspecții tehnice, verificare și control în 

domeniul agriculturii , industriei alimentare și statistică agricolă, monitorizare piață 

 

Activitatea desfășurată  în anul 2017 este prezentată sintetic în tabelul următor: 

 

 
Nr. 

Crt

. 

Domeniul de 

verificare 

Acte normative Nr. 

controale  

Nr. 

avertis- 

mente 

Nr. 

amenzi 

Alte masuri 

dispuse 

1. Inspecţia de Stat 

pentru Control 

Tehnic 

Vitivinicol 

Legea nr. 

164/2015, H.G. 

nr. 512/2016, 

Tematica MADR 

nr. 243717 

/08.03.2017 

24 - - Retragerea de la 

comercializare a 

unui număr de 

466 sticle vin 

etichetate 

neconform 



2. Inspecţia de Stat 

pentru Control 

Tehnic în 

Producerea şi 

Valorificarea 

legumelor şi 

fructelor 

Reg (CE) 

543/2011, Legea 

nr. 312/2003 rep., 

Legea nr. 

348/2003 rep., 

Legea nr. 

145/2014, Reg 

(CE) 1182/2007, 

Ordinul nr. 

390/2009 

244 90 12 Certificate de 

conformitate 

eliberate pentru 

importuri -1; 

Pentru piaţa 

internă – 142; 

Autorizaţie de 

plantare -9 

3. Inspecţia în 

domeniul 

Industriei 

Alimentare 

OUG nr. 12/2006, 

HG nr. 

1904/2006, O.M. 

nr. 724/2013, 

O.M. nr. 

394/2014, HG nr. 

415/2004, Reg 

(CE) nr. 589/2008 

112 16 - - 

4. Inspecţia tehnică 

în domeniul 

Agriculturii 

Ecologice 

Reg. (CE) nr. 

834/2007, Reg. 

(CE) nr. 

889/2008, Ord. 

MADR nr. 

895/2016, HG nr. 

131/2013, OG nr. 

29/2014 

66 - - - 

5. Inspecţia Tehnică 

pentru Controlul 

Fertilizanţilor 

Legea nr. 

232/2010, Reg. 

(CE) nr. 

2003/2003, Reg. 

(CE) nr. 

764/2008, Reg. 

(CE) nr.765/2008, 

HG nr. 306/2011 

93 - - - 

6. Inspecţia tehnică 

în domeniul 

Depozitelor de 

cereale 

OUG nr. 12/2006, 

Ord. MADR nr. 

22/2006, Legea 

nr. 101/2014, 

OUG nr.67/2008 

37 1 - Două autorizații 

retrase 

7. Inspecție 

cultivatori tutun 

Tematica MADR 1 - - - 

8. Inspecție 

cultivatori cânepă 

Tematica MADR 6 - - - 

9. Inspecție OMG Tematica MADR 9 - - Nouă culturi de 

soia testate 

10.  Inspecție funciară Tematica MADR 14 - - - 

TOTAL CONTROALE ȘI INSPECȚII       606 

 

 

 



 

 

6. Compartimentul resurse umane, financiar-contabilitate, juridic, achiziții 

publice, administrativ și relații publice 

 

        Au fost respectate prevederile din Statul de funcţii al instituţiei , încadrarea în 

numărul de posturi şi cheltuielile de personal ; s-a actualizat fişa postului pentru fiecare 

salariat şi au fost emise decizii în cazul în care au intervenit unele modificări la nivelul 

atribuţiilor şi sarcinilor  specialiştilor . 

            La data de 31.12.2017 , situaţia   privind  Statul de funcţii  al instituţiei şi ocuparea 

posturilor  prevăzute , se prezintă  astfel  : 

-    total posturi aprobate  =  38  , din care, 37 funcționari publici și un contractual  : 

                    - funcţii de conducere = 2 

          - funcţii de execuţie =  36, din care  1 post de consilier asistent vacant.  

 

În domeniul gestionării şi administrării patrimoniului instituţiei şi al activităţii 

financiar – contabile, s-a acţionat pentru gestionarea corespunzătoare a patrimoniului din 

administrare , au fost luate măsuri de reducere a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, a celor 

de personal şi încadrarea în prevederile bugetului pe anul 2017, aprobat de minister, fapt 

reieşit şi din  situaţia privind execuţia bugetară la data de 31.12.2017 . 

Veniturile realizate în anul 2017 au fost de 47. 910. lei 

Achizițiile publice efectuate pentru buna desfășurare a activității instituției s-au făcut 

în conformitate cu actele normative în vigoare. 

 

 

Activitatea  Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Suceava  

  

În  anul 2017 , cu sprijinul  şi sub îndrumarea  Direcţiei pentru Agricultură 

Județeană  Suceava , la nivelul  OSPA   Suceava , au fost obţinute  rezultate  bune şi s-au 

realizat următoarele  lucrării şi  studii     de specialitate  : 

- s-au  încheiat un număr de 12 contracte privind realizarea de  studii pedologice , 

agrochimice şi  furnizarea  de informaţii de specialitate pentru PUG, valoarea  

lucrărilor executate şi recepţionate  fiind de 181771 lei . 

- au fost încheiate un număr de 25 contracte cu persoane juridice   pentru realizarea de 

studii de specialitate  în vederea reactualizării Sistemului Național și Județean de 

monitorizare sol-teren pentru agricultură ; valoarea lucrărilor  realizate şi încasate fiind 

de 151256 lei ; 

- pentru  scoaterea din circuitul agricol , au fost încheiate şi realizate un număr de 11 

contracte  , încasându – se  suma de 13954 lei ; 

- studii speciale în număr de 12 bucăți cu o valoare de 41107 lei; 

- studii pedologice pentru întocmirea proiectelor de Amenajamente pastorale, 6 studii cu 

valoarea de 58066 lei; 

- au fost realizate pentru 15 persoane fizice şi juridice analize fizico-chimice de sol,suma 

încasată fiind de 3267 lei . 

 



 

 

    

 Organizarea, planificarea şi modul de îndeplinire a sarcinilor . 

              Au fost luate măsurile organizatorice  necesare transmiterii cu operativitate a 

dispoziţiilor, ordinelor   şi sarcinilor primite  de la M.A.D.R – respectiv direcţiile şi 

compartimentele de specialitate, către O.S.P.A. Suceava şi personalul din cadrul direcţiei 

agricole , analizând periodic stadiul şi modul de îndeplinire al acestora  iar  pentru   buna 

organizare şi desfăşurare a activităţii au fost emise un număr de   57 decizii .   

            Au fost date  informaţii de interes public unui număr de 35 de solicitanţi , au fost 

primite şi soluţionate 26  scrisori  ,  şi  s-au  acordat  12  audienţe . 

          De asemenea, în cursul anului 2017 au  fost realizate şi alte activităţi pentru 

îndeplinirea sarcinilor specifice   stabilite atât la nivelul instituţiei cât şi a Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean  Suceava , 

sau în cadrul colaborării cu alte servicii publice deconcentrate şi unităţi care au 

responsabilităţi în domeniul agriculturii.  

 

Director  executiv, 

DUŢU   Haralampie 

 
 


