COMUNICAT DE PRESA
Avand in vedere activitatea intensa a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
in anul 2017, precum si implicarea Directiei Agricole Dolj in realizarea atributiilor
desemnate, va prezentam o retrospectiva in cifre a realizarilor din anul 2017, precum si o
prezentare succinta a principalelor obiective pentru anul 2018:
PRINCIPALELE REALIZARI IN CIFRE ALE MINISTERULUI
AGRICULTURII SI DEZVOLATRII RURALE IN ANUL 2017
Au fost emise 466 acte normative, dintre care 5 legi si 7 ordonante ale guvernului.
S-au acordat la timp subventiile in agricultura (2,76 miliarde euro, fiind platite in avans
964 milioane de euro).
A crescut gradul de absorbtie a fondurilor europene destinate agriculturii, fiind absorbite
3,33 miliarde de euro.
S-a demarat procesul de reabilitare a infrastructurii in irigatii (2 milioane de ha in
sistemul national, din care numai in 2017 aproximativ 670000 ha suprafate contractate). In anul
2017 exista 1700 km de canale cu apa, 240 statii de pompare aflate sub presiune, iar 32 de
amenajari vor incepe lucrarile de reabilitare in 2018.
Apa de irigatii este adusa gratuit la statiile de pompare.
Acciza la carburanti a fost sustinuta de la bugetul de stat.
S-a dezvoltat sistemul national anti-grindina si de crestere a precipitatiilor (15 puncte de
lansare in 2017, fiind folosite 927 rachete)
Productii record la 9 culturi agricole, dintre care grau – 10,16 milioane tone, rapita – 1,68
milioane tone, floarea-soarelui – 3,16 milioane tone, porumb – 14,56 milioane tone, cartof – 18
848 kg/ha.
Primul loc in UE la productia de floarea-soarelui.
S-a demarat actiunea de sustinere a produselor deficitare (ajutorul de minimis pentru
tomate – 9350 beneficiari, inregistrandu-se o productie de 50000 tone tomate).
PRINCIPALELE REALIZARI IN CIFRE ALE DIRECTIEI PENTRU AGRICULTURA
SI DEZVOLTARE RURALA DOLJ IN ANUL 2017
Derularea programului de minimis pentru tomate in care au fost inscrisi 752 solicitanti,
din care 620 au fost eligibili si au beneficiat de ajutorul financiar.
Derularea programului de minimis pentru sustinerea crescatorilor de ovine pentru
comercializarea lanii in care s-au inscris 362 solicitanti.
Potrivit Legii 17/2014 la nivelul judetului Dolj s-au facut 7895 oferte de vanzare teren,
pentru o suprafata totala de 8526 ha, pentru 7177 persoane fizice si 718 persoane juridice, fiind
eliberate 3906 avize finale. Pretul minim ofertat a fost de 0,20 lei/mp, iar pretul maxim 363
lei/mp.
S-au efectuat cursuri de formare profesionala “Lucrator in Cultura Plantelor”,
“Legumicultor”, “Agromediu si Clima”, “Agricultura Ecologica”, “Managementul Exploatatiilor
Agricole” pentru un numar de 315 fermieri.

Situatia finala a recoltarilor la nivelul judetului Dolj a indicat urmatoarele date:
Cultura
Suprafata Recoltata
Productia obtinuta (t)
Productia medie/ha
(ha)
Grau
160525
738415
4600
Secara
2097
5662
2700
Triticale
7053
29270
4150
Orz
20987
117170
5583
Orzoaica toamna
2464
9856
4000
Rapita
29057
85718
2950
Porumb boabe
81383
415053
5100
Porumb samanta
58
203
3500
Sorg boabe
997
997
1000
Fl.soarelui consum
78963
197407
2500
Fl.soarelui samanta
10
20
2000
Soia boabe
1120
2408
2150
Tutun
220
90.2
410
Tomate
1171
21719
18547
Struguri masa
17
119000
7000
Struguri vin
12104
81097
6700
La nivelul judetului Dolj exista 2 noi cooperative agricole aflate in stadiul de pregatite a
documentatiei.
Inspectorii Inspectie de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol (I.S.C.T.V.) a verificat
un numar de 155 operatori economici, au prelevat 23 prove de vinuri, tescovina si drojdie si au
evaluat organoleptic 117 probe de vin.
Au fost aprobate 2 planuri individuale pentru infiintarea de plantatii viticole pe fonduri
europene pentru o suprafata de 2,6 ha.
In sectorul viti-vinicol s-a acordat o amenda contraventionala de 12000 lei pentru vinuri
etichetate neconform, s-au retras de la comercializare un numar de 413 butelii de vin
neconforme; s-au anulat 3 autorizatii pentru spatii destinate comercializarii vinului vrac.
Inspectorii Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic in Producerea si Valorificarea
Legumelor si Fructelor (I.S.C.T.P.V.L.F.) au efectuat 125 de controale finalizate cu 7
avertismente si 13 amenzi contraventionale in valoare totala de 26000 lei.
In sectorul Agriculturii Ecologice au fost inregistrati 81 de producatori si 1 comerciant.
Suprafetele inregistrate in sistemul de Agricultura Ecologica in judetul Dolj la nivelul anului
2017 au fost de 420,18 ha (in conversie) si 489,39 ha (certificate ca ecologice). De asemenea, au
Au fost elaborate 20 de proiecte de amenajamente pastorale pentru o suprafata de 5546 ha
pajiste permanenta si alte 5 proiecte se afla in lucru pentru o suprafata de 1214,01 ha.
S-au realizat un numar de 148 proiecte, din care SM 4.1. – 1 proiect; SM 6.1. – 45
proiecte; SM 6.2. – 2 proiecte; SM 6.3. – 100 proiecte.
Au fost identificate un numar de 40 OUAI-uri la nivelul judetului Dolj, din care 11
functionale, 24 nefunctionale si 5 nou infiintate.
S-au organizat 5 evenimente importante pentru promovarea programelor MADR si au
fost publicate 30 de articole in presa locala privind activitatile din sectorul agricol desfasurate in
judetul Dolj.

PRINCIPALELE OBIECTIVE MADR IN ANUL 2018
Acordarea la timp a subventiilor catre fermieri.
Identificarea de noi surse de finantare si folosirea rationala a acestora, focusat pe
programele derulate de Ministerul Agriculturii.
Realizarea responsabila a investitiilor.
Constituirea plafoanelor pentru garantarea creditelor.
Continuarea programelor de success ale MADR (ex. programul de minimis pentru
Tomate, estimandu-se o crestere cu 32% fata de 2017)
Refacerea si extinderea Sistemului de irigatii, acordarea de apa gratuita (cresterea
suprafetelor irigate si a numarului de fermieri beneficiari).
Dezvoltarea sistemului anti-grindina si de crestere a precipitatiilor (se estimeaza ca 65 de
puncte de lansare care sa acopere o suprafata de 1,4 milioane ha).
Lansarea Programului de sprijin pentru cresterea procilor din rasele Bazna si Mangalita.
Lansarea programului Carne de Porc din Fermele Romanesti.
Sustinerea reproductiei si cresterii bivolitelor.
Constuirea centrelor de colectare si depozitare pentru legume, fructe, carne si produse
lactate (ex.minim 10 unitati de procesare legume-fructe si depozite frigorifice).
Construirea centrelor de colectare si procesare lana.
Constituirea cooperativelor agricole, a asociatiilor si grupurilor de producatori.
Reorganizarea Statiunilor de Cercetare Dezvoltare Agricola.
Finalizarea elaborarii amenajamentelor pastorale (2018 este anul in care trebuiesc
finalizate, fiind stimulata in acest fel dezvoltarea sectorului zootehnic).
Focusarea consultantei catre fermier (intalniri cu fermierii, transmiterea de buletine
informative, pastrarea contactului permanent)
Sporirea gradului de absorbtie a fondurilor europene (refacerea ghidurilor, imbunatatirea
procedurilor, asigurarea co-finantarii si garantarii)
Reorganizarea Directiilor pentru Agricultura Judetene.
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE DIRECTIEI PENTRU AGRICULTURA SI
DEZVOLTARE RURALA DOLJ IN ANUL 2018
Diseminarea cu prioritate a informatiilor privind programele derulate de MADR.
Cresterea absorbtiei fondurilor europene pentru masurile finantate prin PNDR atat cele
agricole, cat si cele non-agricole care pot fi desfasurate in mediul rural.
Constituirea unui compartiment la nivelul DAJ Dolj pentru relatia cu autoritatile publice
locale si cu fermierii (transmiterea unui buletin informativ lunar)
Constituirea cooperativelor agricole si a grupurilor de producatori (in special in sectorul
legume-fructe)
Construirea centrelor de colectare legume-fructe in bazinele legumicole consacrate din
judetul Dolj (Dabuleni, Poiana Mare, Desa, Teasc, Isalnita, Ciupercenii Noi, Motatei).
Colaborarea cu ANIF-ul pentru refacerea si extinderea sistemului de irigatii (obiectivul
fiind acela de a operationaliza OUAI-urile care in prezent nu sunt functionale si constituirea
unora noi)
Finalizarea amenajamentelor pastorale.
Intensificarea controalelor in piete, targuri, pentru verificarea respectarii prevederilor L
145/2014 privind reglemetarea produselor din sectorul agricol, precum si controale pe filiera
produselor agricole.

Sprijinirea construirii centrelor de sacrificare autorizate.
Imbunatatirea relatiei consultant-fermier in vederea aplicarii cat mai corecte si la timp a
verigilor tehnologice.
Dezvoltarea sistemului anti-grindina si de crestere a precipitatiilor la nivelul judetului.
Atestarea de produse traditionale.
Cresterea numarului de fermieri inscrisi in sistemul de agricultura ecologica.
Respectarea planului tematic anual de inspectii tehnice.
Continuarea cursurilor de calificare a lucratorilor din agricultura (cursuri de scurta
durata)
Imbunatatirea transprentei si a vizibilitatii activitatilor desfasurate de DAJ Dolj si a
relatiei cu presa.

