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Direcţia pentru Agricultură Dolj este serviciu public deconcentrat al Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care asigură, la nivelul judeţului Dolj, aplicarea politicilor 

şi strategiilor din domeniul de activitate al ministerului.  

În anul 2014 structura organizatorică a Direcţiei pentru Agricultură Dolj, aprobată 

prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2001/2010, a fost următoarea:  

- Serviciul Inspecţii, Implementare Politici şi Statistici Agricole; 

- Biroul Financiar-Contabilitate, achiziţii, administrativ, resurse umane, fond 

funciar şi monitorizări agricole, juridic; 

- Unitatea Fitosanitară  

De asemenea, DAJ Dolj coordonează şi activitatea desfăşurată de Oficiul de Studii 

Pedologice Dolj.  

În baza adresei nr. 77404/12.04.2013 a MADR s-a constituit Comitetul de Analiză a 

Strategiilor de Dezvoltare Zonală care s-a întrunit lunar sub coordonarea directorului 

executiv al DAJ Dolj şi pe baza informaţiilor primite de la membrii comitetului a înaintat la 

MADR un raport lunar. 

Conform HG 751/2010 Direcţia pentru Agricultură Dolj, responsabilă cu 

implementarea la nivel judeţean a strategiei şi Programului de guvernare în domeniul 

agriculturii şi producţiei alimentare, îmbunătăţirii funciare, precum şi în domeniile conexe: 

fitosanitar, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor vegetale şi 

animale, în anul 2014 a desfăşurat următoarele activităţi:  

 

I. Colectarea, prelucrarea şi raportarea datelor statistice şi operative 

 

Potrivit prevederilor legislative naţionale şi comunitare, în vederea realizării 

prevederilor art. 5, alin. (2) şi alin (3) din HG 751/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), la Direcţia pentru Agricultură Dolj, 

s-au colectat şi prelucrat date statistice privind sectorul agro-alimentar.  

 

Suprafaţă agricolă a judeţului Dolj este de 585 136 ha, din care suprafaţa arabilă 

este  reprezentată de 488 556 ha.  

 

Modul de utilizare a suprafeţei totale de 741 402 ha este urmatorul: 

Suprafaţa agricolă: 585 136 ha 

Păduri: 85 308 ha 

Ape: 20886 ha 
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Căi de acces: 13536 ha 

Curţi: 30510 ha 

Neproductive: 6026 ha 

 

Din suprafaţa agricolă judeţul Dolj are o suprafaţă arabilă de 488 556 ha. 

(Această suprafaţa este cuprinsă în sector privat în procent de 96,8% adică 472843 ha, 

iar în sectorul de stat 3,2% adică 15713 ha din care : staţiuni 5530 ha). 

Structura exploatăriilor agricole din judeţul Dolj se prezintă astfel: 

De la 0,1-1,0 ha=1856 exploataţii,       De la 2,0-2,5 ha=7022 exploataţii, 

total: 1590 ha                                        total: 15836 ha 

 

Cu 1 ha=1300 exploataţii,                    De la 2,5-3,0 ha=5515 exploataţii 

total: 1300 ha                                        total: 15187 ha 

 

De la 1,0-1,5 ha=9085 exploataţii,        De la 3,0-5,0 ha=12187 exploataţii  

total: 11575 ha                                      total: 46840 ha 

 

De la 1,5-2,0 ha=8142 exploataţii,         De la 5,0-10,0 ha=6298 exploataţii, 

total: 14557                                             total:41966 ha 

 

Conform Legii 18/1991 rep. şi Ordinului comun 897/798 din 2005 al MADR/ 

ANCPI/ MAI,  în anul 2014 s-au emis, la cerere, 36 decizii de scoatere din circuitul 

agricol pentru suprafaţa totală de 135663,04 mp. 
 

În toamna anului 2013 s-a însămânţat o suprafaţă totală de 223 866 ha din care: 

- cereale pentru boabe 213 419 ha; 

- rapiţă 8260 ha; 

- legume  843 ha; 

- plante nutreţ 1340 ha; 

- capşunerii noi 4 ha. 

 În primavara 2014 au fost însămânţate conform situaţiei statistice AGR 2A din iunie 

2014 următoarele suprafeţe: 

- orzoaica de primăvară                2582 ha; 

- ovăz                                            3900 ha; 

- porumb boabe consum              98971 ha; 

- porumb boabe sămânţă                    50 ha; 

- fl. soarelui consum                   69377 ha; 

- fl. soarelui  sămânţă                          5 ha; 

- muştar                                            340 ha; 

- sorg                                                519 ha; 

- sorg maturi                                     117 ha; 

- tutun                                                143 ha; 
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- fasole boabe                                   212 ha; 

- mazare boabe                               1396 ha; 

- cartofi total                                    2579 ha; 

- pepeni galbeni                                 759 ha; 

- pepeni verzi                                   4041 ha; 

- plante de nutreţ                          23817 ha; 

- flori de câmp                                    15 ha; 

- legume de câmp                            9048 ha; 

- ogoare şi rămas neînsam           42067 ha.   

 

EVOLUŢIA SUPRAFEŢELOR ÎNSĂMÂNŢATE ÎN PERIOADA 2009-2014 LA NIVELUL JUDEŢULUI 

DOLJ 

Tabelul 1 

CULTURA Anul agricol 

2009-2010 

Anul agricol 

2010- 2011 

Anul agricol 

2011-2012 

Anul agricol 

2012-2013 

Anul agricol 

2013-2014 

Grâu 166.222 161.003 166.340 174.553 184.074 

Secară 2.743 2.168 1.674 2.628 2.144 

Triticale 419 734 2.648 5.654 6.779 

Orz boabe 9.103 8.150 10.056 15.578 20.006 

Orzoaică t-na 2.836 2.663 2.779 2.825 3.864 

Orzoaică prim. 3.613 3.175 2.514 3.746 2.582 

Ovăz primăvară 3.598 6.310 5.131 4.028 3.900 

Porumb 90.780 90.125 118.691 101.076 98.971 

Floarea soarelui 41.643 57.164 55.995 70.194 69.377 

Rapiţă 28.872 22.149 8.039 4.670 8.260 

Cartofi 3.428 3.040 2.912 2.854 2.579 

Tutun - 134 174 112 143 

Pepeni verzi şi 

galbeni 

5.500 6.014 5.961 4.626 4.800 

 

 Analizand datele din tabelul 1 constatăm o creştere constantă din 2009 până în 2013, 

a suprafeţelor cultivate cu grâu, mulţi producători agricoli reuşind să construiască pe fonduri 

europene silozuri sau să facă diferite modernizări ale exploataţiilor agricole, cea ce  le-a dat 

posibilitatea depozitării şi valorificării cerealelor la preţuri care să le permită optimizarea 

profitului.  

La secară, orz de toamnă şi primăvară, orzoaică de primavară şi de toamnă sunt 

variaţii  nesemnificative, în intervalul menţionat, suprafeţele cultivate sunt mici şi au în 

general ca destinaţie autoconsumul sau în cazuri speciale, cum este orzoaica, se cultivă 

suprafeţe ce fac obiectul unor contracte cu fabricile de bere. 

La floarea soarelui se remarcă o creştere constantă a suprafeţelor cultivate datorită 

interesului agricultorilor ca urmare a cererii constante pe piaţă şi a rentabilităţii acestei 

culturi. 
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 Nu acelaş lucru îl putem constata la rapiţă, care a suferit un recul puternic în perioada 

2011-2013 datorită condiţiilor climatice înregistrate în anii respectivi, caractrizaţi fie prin 

lipsa apei în perioasa de semănat fie prin temperaturi scăzute în timpul iernii. 

 O situaţie specială o aveam la tutun unde suprafeţele cultivate sunt nesemnificative, 

deşi U.E. oferă subvenţii atrăgătoare, pe de o parte datorită neseriozităţii partenerilor care 

colectează tutunul pentru prelucrare şi pe de altă parte datorită îmbătrânirii populaţiei active 

în mediul rural, fiind o cultură care necesită un volum mare de muncă manuală.  

Suprafeţele cultivate cu cartofi, în perioada 2009 - 2014 s-au situat în intervalul         

2 579 ha – 3 428 ha. 

 La pepenii verzi suprafaţa în cultură este încă importantă, cuprinsă în perioada 2009-

2014 în intervalul 4 626 ha – 6 014 ha, dar manifestă o oarecare scădere datorită importurilor 

de pepenii din Turcia şi Grecia, redistribuiţi în ţară prin intermediari, ca ,,pepeni de 

Dăbuleni", producând fermierilor locali concurenţă neloială ca urmare a falsificării brandului 

consacrat şi înregistrat la OSIM de ,, pepene de Dabuleni”. 

Situaţia suprafeţelor însămânţate în toamna 2014 comparativ cu toamna 2013 

                                                                                                                                               Tabelul 2 

Cultura Anul 2013 

(ha) 

Anul 2014 

(ha) 

Grâu 184 074 155 986 

Secară toamnă 2 144 2 284 

Triticale toamnă 6 779 4 169 

Orzoaică toamnă 3864 2528 

Rapiţă 8 260 16 579 

 

 Conform datelor centralizate la D.A.J Dolj, în toamna 2014, datorită evoluţiei 

condiţiilor climatice, caracterizate prin ploi abundente şi de lungă durată,  s-a semănat cu 

grâu o suprafaţă de 155 986 ha, reprezentând 88,4% din suprafaţa programată, cu 28 088 ha 

mai puţin decât în toamna anului 2013.  

 O scădere a suprafeţelor însămânţate cu cereale s-a realizat şi la alte culturi 

însămânţate, respectiv: la triticale de toamnă suprafaţa semănată în toamna 2014 este mai 

mică cu 2610 ha faţă de suprafaţa semănată în toamna 2013, iar la orzoaică de toamnă 

suprafaţa este mai mică cu 1336 ha faţă de toamna 2013. 

 La rapiţă suprafaţa semănată în judeţul Dolj, în toamna anului 2014, de 16 579 ha, s-

a dublat comparativ cu suprafaţa semănată în toamna anului 2013, deşi la nivel naţional 

suprafaţa semănată cu rapiţă în anul 2014 este mai mică decât cea semănată în anul 2013 cu 

aproximativ 25%. 

 Culturile însămânţate în toamna 2014 promit recolte bune deşi au pornit cu o uşoară 

neuniformitate datorată condiţiilor climatice care, mai ales în partea de nord a judeţului, nu 

au permis încadrarea în epoca optimă de semănat.  
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EVOLUŢIA PRODUCŢIILOR OBŢINUTE ÎN PERIOADA 2010-2014 LA NIVELUL JUDEŢULUI DOLJ 

                                                                                                                                                 Tabelul 3 

CULTURA Productia obtinuta (kg/ha) / ANUL 

2010 2011 2012 2013 2014 

Grâu 2.634 2.836 2.472 2.906 3.456 

Secară 2.463 2.465 1.952 1.654 2.485 

Triticale 2.756 2.543 2.655 3.144 3.968 

Orz boabe 2.946 3.012 2.872 3.032 3.642 

Orzoaică t-na 2.480 2.311 2.174 2.454 2.771 

Orzoaică prim. 1.654 1.657 1.741 1.715 1.803 

Ovăz primăvară 1.835 1.375 1.227 1.492 1.409 

Porumb 4.689 4.018 1.629 4.811 5.240 

Floarea soarelui 1.741 1.740 1.315 1.012 2.247 

Rapiţă 1.812 1.448 1.207 1.009 2.602 

Cartofi 12.223 11.333 8.410 10.879 13.408 

Tutun X 819 505 616 1.000 

Pepeni verzi şi 

galbeni 

20.207 20.262 20.410 24.648 21.444 

 

 Producţiile medii obţinute la hectar au înregistrat anumite variaţii legate de  

caracteristicile climatice ale anilor, cele mai însemnate creşterii cantitative înregistrându-se 

în 2014 datorită faptului  că a fost apă din precipitaţii din abundenţă, dar care uneori, fiind în 

cantitate mare, a dăunat calităţii recoltei sau a îngreunat recoltarea, iar produsele obţinute au 

avut de suferit din cauza bolilor şi dăunătorilor greu de combătut ca urmare a precipitaţiilor 

în exces la intervale de timp foarte apropiate. 

 După cum se observă din tabelul 3, în anul 2014, la nivelul judeţului Dolj, s-au 

înregistrat producţii mai mari la aproape toate culturile înfiinţate comparativ cu cele 

din 2013 şi chiar comparativ ce cele înregistrate în perioada 2010-2013.  

 În concluzie, anul 2014, deşi a fost un an dificil, care a pus la grea încercare 

fermierii, din punct de vedere al producţiei înregistrate, la aproape toate culturile 

agricole, a fost un an bun.  

Patrimoniul viticol al judeţului este de  17332 ha 

Din care: -vii pe rod                                12861 ha: 9307 ha HPD şi 3554 ha vii nobile 

                -vii tinere,neintrate pe rod          131 ha 

                -teren în pregatire                     4340 ha 

 
SITUAŢIA DEFRIŞĂRILOR DE VIŢĂ DE VIE LA NIVELUL JUDEŢULUI DOLJ 

Tabelul 4 

ANUL Nr. anexe înregistrate şi verificate  Suprafaţa de vie defrişată   (ha) 

2011 58 8,52 

2012 217 88,57 

2013 145 121,213 

2014 482 152,7847 

 

În perioada 2011-2014 a crescut interesul proprietarilor de plantaţii viticole 

neperformante pentru a le defrişa, pe de o parte pentru a scăpa de povara impozitelor şi pe de 

altă parte pentru a reintroduce în circuitul economic suprafeţele respctive, cultivând alte 

specii de interes economic. 



 6 

În anul 2014 s-au verificat şi certificat un numar de 482 Anexe 2, întocmite conform 

Ord. 166/2012, suprafaţa defrişată fiind de 152,78 ha vie. Comparativ cu anul 2013 în anul 

2014 suprafaţa defrişată a crescut cu aproximativ 30 ha, în timp ce ritmul plantărilor a scăzut. 
 

 

SITUAŢIA PLANTĂRILOR DE VIŢĂ DE VIE LA NIVELUL JUDEŢULUI DOLJ 

 

                                                                                                                                   Tabelul 5 

 
ANUL Nr. autorizaţii 

de plantare 

Suprafaţa plantată 

(ha) 

Total Struguri vin Struguri masă 

2011 17 104,16 99,1 5,06 

2012 10 272,52 267,28 5,24 

2013 3 16,23 16,23 - 

2014 2 9,74 9,74 - 

 

Reînfiinţarea unor suprafeţe viticole, cu respectarea normelor U.E. a fost de interes 

mai mare în perioada 2011-2012, scăzând apoi simţitor deoarece prin natura ei activitatea 

vitivinicola este foarte tehnică, necesită investiţii iniţiale deosebit de mari, personal cu 

calificare şi experientă  aparte, iar la valorificarea producţiei concurenţa este mai agresivă 

decât în oricare alt domeniu al producţiei agroindustriale. 

 

Un lucru îmbucurător este înfiinţarea şi a unor suprafeţe de struguri de masă pe baza 

unui sortiment modern, competitiv şi care are o nişă de piaţă stimulativă. Suprafaţa ocupată 

cu struguri de masă este de 14 ha.  

La Direcţia pentru Agricultură Dolj, în anul 2014, s-au înregistrat un numar de 2 

Anexe 1 pentru autorizarea plantării viţei de vie şi înscrierea în Registrul plantaţiilor viticole. 

S-au eliberat 2 autorizaţii de plantare, suprafaţa totală plantată cu struguri pentru vin fiind de 

9,74 ha, din care 5,2 ha s-au plantat prin accesarea fondurilor europene, prin 

reconversie/restructurare, iar 4,54 ha pe fonduri proprii.   

Materialul săditor folosit a provenit din Austria, iar soiurile plantate au fost 

următoarele: Tămâioasă Românească 2,4 ha, Pinot Noire 2 ha, Muscat Ottonel 2,14 ha, 

Viogner 1,00 ha, Sauvignon 0,80 ha, Dornfelder 0,80 ha şi Mourvedre 0,60 ha. 

Centrele viticole, din judeţul Dolj, în care s-a plantat viţă de vie cu sprijin comunitar, 

în perioada 2008-2014, prin accesarea programelor de reconversie/restructurare,  sunt 

răspândite cu precădere  în zona colinară, în regiunea viticolă ,,Dealurile Munteniei şi 

Olteniei", dar şi în regiunea viticolă ,,Nisipuri şi alte terenuri favorabile din sudul ţării" .  
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Figura 1. Repartizarea localităţilor din judeţul Dolj în care s-a plantat viţă de vie prin 

restructurare/reconversie în perioada 2008-2013 

Este de remarcat faptul că în zona nisipurilor, prin reconversie/restructurare, în 

perioada anilor 2008-2014 s-a plantat viţă de vie în cele două podgorii existente în judeţul 

Dolj respectiv, Podgoria Sadova-Corabia şi Podgoria Calafat.  

Situaţia plantaţiilor viticole înfiinţate în judeţul Dolj prin reconversie/restructurare                                                   

Tabelul 6 

Nr. crt. Centru viticol Localitatea Suprafaţa plantată (ha) 

1. Segarcea Segarcea 69,58 

2. Segarcea Drănic 18,4 

3. Cetate Galicea Mare 46,43 

4. Cetate Cetate 53,24 

5. Brabova Predeşti 143,63 

6. Brabova Breasta 35,20 

7. Brabova Argetoaia 40,00 

8. Pleniţa Orodel 35,20 

9. Poiana Mare Ciupercenii Noi 78,00 

10. Dăbuleni Dăbuleni 12,28 

 Total   531,96 
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Soiurile de struguri de vin eligibile, albe, roşii sau aromate, folosite la plantare au fost 

prevăzute în anexa nr. 2, din Ord. 247/ 2008, acestea fiind specificate pentru fiecare regiune 

viticolă în parte. Pentru regiunea viticolă ,,Dealurile Munteniei şi Olteniei" cultivatorii au 

avut la dispoziţie, pentru a alege, un număr de 7 soiuri albe, 9 soiuri roşii şi 4 soiuri aromate. 

Pentru regiunea viticolă ,,Nisipuri şi alte terenuri favorabile din sudul ţării" oferta varietală 

eligibilă pentru plantare a fost mai mică, respectiv 3 soiuri albe şi 3 soiuri roşii.   

În judeţul Dolj, prin reconversie/restructurare s-au plantat 8 soiuri albe: Chardonnay, 

Sauvignon, Riesling Italian, Tămâioasă Românească, Ferească Albă, Muscat Ottonel, Pinot 

Gris, Fetească Regală şi 5 soiuri roşii: Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească Neagră, Pinot 

Noire şi Syrah.  

 Situaţia soiurilor plantate prin reconversie/restructurare la nivelul judeţului Dolj în 

perioada 2008-2014 

Tabelul 7 

Soiurile plantate Suprafaţa (ha) 

Soiuri albe 

Chardonnay 85,59 

Sauvignon 63,76 

Riesling Italian  30,64 

Tămâioasă Românească 23,04 

Fetească Albă 14,26 

Muscat Ottonel  10,38 

Pinot Gris 8,16 

Fetească Regală 2,22 

TOTAL  238,05 

Soiuri roşii 

Cabernet Sauvignon  132,38 

Merlot  85,17 

Fetească Neagră  25,33 

Pinot Noire  46,49 

Syrah 4,54 

TOTAL 293,91 

 

Din totalul de 526,76 ha s-au plantat cu soiuri româneşti un număr de 62,45 ha, 

respectiv 20,64 ha Tămâioasă Românească, 14,26 ha Fetească Albă, 2,22 Fetească Regală, 
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25,33 Fetească Neagră, procentul acestora reprezentând numai 12% din suprafaţa plantată 

prin reconversie/restructurare la nivelul judeţului Dolj.  

Ritmul de înfiinţare a plantaţiilor viticole cu fonduri europene a fost ascendent în 

perioada 2008-2013, cu excepţia anului 2010, când s-a realizat o scădere. În anul 2013 s-a 

înfiinţat o suprafaţă de 12,28 ha prin decalarea graficului de execuţie datorită lipsei de 

material săditor, practic suprafaţa în speţă fiind preconizată a se planta tot în anul 2012.  
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Figura 2. Situaţia înfiinţării de planaţii viticole cu fonduri comunitare prin reconversie/restructurare 

În anul 2014 suprafaţa plantată cu viţă de vie, prin accesarea fondurilor europene a 

fost de numai 5,2 ha şi din păcate nu s-a mai depus niciun plan individual pentru campania 

viticolă 2014-2015.  

 

Patrimoniul pomicol al judeţului este de 7908 ha  

Din care: -livezi pe rod:                            2346 ha 

                -livezi tinere neintrate pe rod        38 ha 

                -pepiniere pomi                             10 ha 

                -livezi în declin                          2006 ha 

 
SITUAŢIA DEFRIŞĂRILOR POMILOR FRUCTIFERI  LA NIVELUL JUDEŢULUI DOLJ 

                                                                                                             Tabelul 8 
ANUL Nr. autorizaţii 

de defrişare 
Suprafata  defrişată 

(ha) 
Localitatea  

2011 1 1,92 Calafat 

2012 7 127,95 Pleniţa, Breasta, Predeşti 

2013 7 138,78 Pleşoi, Predeşti, Vârvoru de Jos, Dobreşti  

2014 4 17,51 Pleşoi, Brabova 

Total  19 286,16  

 

Din talelul nr. 8 se remarcă faptul că proprietarii au început să renunţe la plantaţiile 

îmbătrânite, devenite nerentabile şi coroborat cu suprafaţa de 2006 ha livezi în declin rezultă 

faptul că reconversia plantaţiilor pomicole este o măsură de revigorare a patrimoniului 

pomicol extrem de necesară.  

În anul 2014 s-au emis 4 autorizaţii de defrişare pentru suprafaţa de 17,51 ha, 

suprafaţa fiind mult mai mică comparativ cu suprafaţa defrişată în anul 2013 de 138,78 ha.  
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   SITUAŢIA PLANTĂRILOR DE POMI FRUCTIFERI ŞI ARBUŞTI  LA NIVELUL 

JUDEŢULUI DOLJ 

                                                                                                             Tabelul 9 
 

ANUL Nr. 

autori

z. de  

planta

re 

Sup.  

(ha) 
Din care: Localitatea 

prun cire

ş 

măr piers

ic 

nuc pă

r 

cais afin zmeu

r 

2011 6 26,61 1,0 0,8 - 1,68 1,9 1,0  19,85 0,38 Malu Mare, 

Isalnita, 

Diosti, 

Mischii 

2012 16 177,8

9 

4 - 45,06 4,77 - 1,0 2,56 120,50 - Cetate, 

Orodel, 

Dioşti, 

Vîrvoru de 

Jos, Robăneşti 

2013 2 8,01 - 1,9

2 

6,09 - - - - - - Orodel, 

Ghidici 

2014 3 24 1,2 - 22,8 - - - - - - Cetate, 

Breasta 

Total  27 236,51 6,2 2,7 73,95 6,45 1,9 2 2,56 140,35 0,38  

 

Experienţa acumulată de unii producători tineri care au lucrat în spaţiul U.E. a  făcut 

ca aceştia să dorească iniţierea unor afaceri rentabile motiv pentru care,  în special în 2011 şi 

2012, s-au înfiinţat plantaţii la care ponderea nu o au soiurile tradiţionale de prun, ci alte 

specii cu valorificare bună pe piaţă, gen afinul, mărul, zmeurul, piersicul etc.  

Ritmul plantărilor unor specii de pomi fructiferi a fost mult mai mic, comparativ cu 

cel al defrişărilor.  În anul 2014 s-au eliberat 3 autorizaţii de plantare pentru suprafaţa de 24 

ha, urmând a se planta 1,2 ha cu prun şi 22,8 ha cu măr în localităţile Cetate şi Breasta.  

La nivelul judeţului Dolj, din analiza situaţiei plantaţiilor pomicole pe baza criteriilor 

privind evoluţia suprafeţelor ocupate, rata de înfiinţare şi de defrişare a suprafeţelor 

pomicole, coroborat cu potenţialul de producţie, se constată nevoia realizării de investiţii 

pentru refacerea patrimoniului pomicol prin înfiinţarea de plantaţii noi şi reconversia celor 

existente, în scopul creşterii competitivităţii sectorului, protejării solului de eroziuni, 

alunecări de teren, etc. 

 

SITUAŢIA AUTORIZAŢIILOR ACORDATE PENTRU TĂIERI DE NUCI ÎN JUDEŢUL DOLJ 

Tabelul 10 

Anul Nr. autorizatii 

acordate 

Numar nuci tăiati Din care 

Răzleţi În masiv (ha) 

2011 8 689 689 - 

2012 5 149 149 10,94 

2013 7 25 25 - 

2014 7 48 48 - 

TOTAL 27 911 911 10,49 

 

            În judeţul Dolj există foarte mulţi nuci răzleţi răsăriţi spontan şi fară fructe cu 

caracteristici valoroase. De asemenea poluarea şi lipsa de îngrijire a plantaţiilor special 

înfiinţate cu material biologic superior, a făcut ca acestea să intre în declin şi să se usuce 
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motiv pentru care conform celor prezentate în tabelul 10 în ultimii patru ani au fost tăiati 911 

nuci răzleţi şi 10,49 ha nuci în masiv. 

            Conform Legii 232/2010 privind regimul de import al monstrelor de îngrăşăminte şi 

al îngrăşămintelor au fost eliberate la cerere 3 certificate de abilitare pentru 3 societăţi care 

funcţionează pe raza judeţului Dolj. Cantitatea de îngrăşăminte care a fost introdusă în ţară 

din ţări terţe (Turcia, Australia şi Iordania) în anul 2014 a fost 10 558 tone şi 9000 litrii.    

            Prin aplicarea Legii 17/2014, în judeţul Dolj, până la data de 31.12.2014, au fost 

depuse la DAJ Dolj 2020 dosare. S-au emis 254 avize finale, 13 avize negative şi 625 

adeverinţe de vânzare pe piaţa liberă,  suprafaţa tranzacţionată fiind de 1 806 ha.  

 În anul 2014, Guvernul României, prin Direcţiile Agricole a acordat ajutoare de 

minimis, astfel:  

 ► pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile 

manifestate în perioada aprilie – iunie 2014, asupra elementelor de acoperire a spaţiilor 

protejate, conform HG 606/2014, la D.A.J. Dolj au fost despăgubiţi 43 producători de 

legume, suma aprobată şi plătită fiind de 47 400 lei; 

► pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile 

manifestate în perioada ianuarie – august 2014, în sectorul vegetal, conform HG 865/2014, la 

D.A.J. Dolj s-au declarat eligibile 1151 de documentaţii depuse de producători agricoli din 

localităţile calamitate, valoarea totală a sprijinului fiind de 1558251,05 lei pentru 

suprafaţa totală afectată de 4523,69 ha. 

► precipitaţiile abundente din 2014 au afectat şi apicultorii. Conf. HG 867/2014 417 

apicultori din judeţul Dolj cu un numar de 45 035 familii de albine au beneficiat de un 

sprijin în valoare de 295 606,45 lei pentru achiziţionare de hrană şi medicamente.  

 ►  conform  HG 873/2014 pentru stimularea sectorului zootehnic prin achiziţia de 

genitori valoroşi, 4 crescători de taurine au putut achiziţiona 35 juninci de rasă,  valoarea 

totală a sprijinului acordat fiind de 175 000 lei.. 

 Mobilizarea tuturor factorilor şi buna organizare a acţiunii a plasat judeţul Dolj în 

rândul judeţelor care au încheiat acţiunea în timp util, fiind înscrişi toţi producătorii agricoli 

eligibili conform cerinţelor actelor normative care au reglementat atribuirea ajutoarelor de 

minimis. 

II. Compartimentul de Inspecţii   

 

Activitatea desfăşurată de inspectorii de specialitate din cadrul Direcţiei pentru 

Agricultură Dolj, a urmărit în principal, respectarea normelor tehnice de realizare şi 

evidenţiere a producţiei agricole, a produselor rezultate prin procesarea acesteia, a  normelor 

privind calitatea, trasabilitatea, evidenţa şi conformitatea acestora cu standardele naţionale şi 

comunitare. 
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Obiectivele Inspecţiei de Stat  

 

În baza atribuţiilor conferite de legislaţia specifică, inspectorii din cadrul 

Compartimentului de Inspecţii au desfăşurat activităţi de verificare şi control în următoarele 

domenii: vitivinicol, legume-fructe, seminţe şi material săditor, agricultură ecologică, 

fertilizanţi, organisme modificate genetic, zootehnie, industria alimentară şi depozite de 

cereale. 

Activitatea de inspecţii în cadrul Direcţiei pentru Agricultură Dolj s-a desfăşurat 

conform  TEMATICI şi PROGRAMELOR de inspecţii cadru Nr. 323 224/05.03.2014, 

înregistrată la DAJ Dolj la nr. 1116/05.03.2014 şi Tematicilor specifice pentru anul 2014, 

aprobate de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi transmise pentru 

punerea în aplicare direcţiilor pentru agricultură judeţene. 

 

 Activitatea, prezentată sintetic şi în evoluţie, desfăşurată în cadrul Direcţiei pentru 

Agricultură Dolj în anul 2014, de către inspectorii de specialitate, a fost următoarea: 

 

1. Activitatea desfăşurată de Inspecţia de Stat penru Controlul Tehnic Vitivinicol  

(I.S.C.T.V.) 

 

Verificarea conformităţii vinurilor şi a celorlalte produse vitivinicole, inclusiv 

identificarea produselor substituite şi a produselor falsificate prin utilizarea unor practici 

oenologice interzise, a constituit o prioritate în activitatea Inspecţiei de Stat pentru Controlul 

Tehnic Vitivinicol în anul 2014. 

           Acţiunile  inspecţiei  vitivinicole desfăşurate în anul 2014, au vizat următoarele 

obiective principale:  
- depistarea falsificărilor de produse vitivinicole 

- verificarea conformităţii produselor vitivinicole supuse comercializării privind calitatea, 

provenienţa, autenticitatea, naturaleţea şi trasabilitatea produselor vitivinicole şi prelevarea 

de probe din produsele controlate, 

-  respectarea prevederilor legale în etichetarea produselor vitivinicole, 

-  respectarea sistemului de evidenţă a produselor vitivinicole privind modul de întocmire a 

declaraţiilor de stocuri, de recoltă şi de producţie (scriptic şi faptic), la producătorii şi 

îmbuteliatorii de produse vitivinicole, din judeţul Dolj şi completarea operativă şi la zi, a 

datelor din registrele de evidenţă obligatorii în sectorul vitivinicol, 

- respectarea prevederilor legale privind producerea şi comercializarea vinurilor aromatizate, 

a băuturilor aromatizate pe baza de vin şi a cocteilurilor din produse vitivinicole; 

- respectarea condiţiilor de autorizare a spaţiilor de comercializare în vrac a vinurilor de 

masă. 

Pentru depistarea falsificărilor de produse vitivinicole au fost efectuate controale 

comune împreună cu  I.J.P. Dolj - Direcţia Antifraudă, în reţeaua comercială şi la 

producătorii şi comercianţii de vinuri şi alte produse vitivinicole, în cadrul judeţului şi cu 

MADR şi IGPR Bucureşti la nivel naţional pe bază de mandat.  

 

Sintetic, acţiunile întreprinse de I.S.C.T.V. se concretizează astfel: 

 

1. Număr de operatori economici controlaţi: 

-  241 operatori economici controlaţi (producători, îmbuteliatori, distribuitori, comercianţi 

cu amănuntul.  
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2. Număr de probe prelevate:  
-  62 probe prelevate din vinuri şi băuturi aromatizate pe bază de vin, probe ce au fost 

înaintate către laboratoarele aurorizate ale MADR. 

După efectuarea determinărilor fizico – chimice şi organoleptice, 11 probe de produse 

vitivinicole suspecte au fost transmise către Laboratorul de Spectrometrie de Masă, 

Cromatografie şi Fizica Ionilor din cadrul Institutului Naţional  de Cercetare – Dezvoltare 

pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj Napoca, în vederea efectuării de analize 

specifice identificării prezenţei apei exogene prin stabilirea valorilor izotopilor – δ
18 

O, 

respectiv a prezenţei alcoolului etilic de altă natură decât cel obţinut prin fermentarea naturală 

a strugurilor, exprimată prin valorile izotopilor – δ
13

C. 

 

3. Nereguli constatate 

- 17 vinuri şi băuturi aromatizate pe bază de vin falsificate; 

- 5 neconformităţi privind compoziţia fizico-chimică şi organoleptică; 

- 2 neconformităţi privind etichetarea produselor vitivinicole; 

         4. Măsuri dispuse: 

- 10 amenzi contravenţionale cu o valoare de 476 000 lei 

- 4 avertismente, 

- o sesizare penală înaintată către I.J.P. Direcţia Antifraudă pentru un operator român 

depistat succesiv cu produse vitivinicole falsificate din R. Bulgaria supuse comercializării, în 

calitate de prim importator.  

- 2 784,25 litri de vinuri şi băutură aromatizată pe bază de vin – PELIN, s-au retras de la 

comercializare, 

- 14 autorizaţii pentru comercializarea vinului vrac au fost retrase. 

 

 În anul 2014 s-a remarcat intensificarea comercializării vinurilor de masă şi a 

băuturilor aromatizate pe bază de vin FALSIFICATE provenite din R. Bulgaria.  Din 

cele 17 produse vitivinicole falsificate 2 produse provin de la operatori din România, 

din judeţele Constanţa şi Buzău, 2 produse provin din Polonia şi 13 din R. Bulgaria.  

  

 Deşi M.A.D.R. încă din anul 2012 a transmis numeroase adrese catre Ministrul 

Agriculturii şi Alimentaţiei – Republica Bulgaria, cu privire la existenţa pe piaţa românească 

de vinuri şi produse vitivinicole (vinuri de masă şi băuturi aromatizate pe bază de vin –Pelin 

alb şi Pelin roşu) provenite din Republica Bulgaria care, în urma determinărilor fizico-

chimice şi analizelor izotopice au fost dovedite ca fiind obţinute prin practice oenologice 

interzise, prin falsificări şi substituiri, au avut loc întâlniri cu autorităţile din Republica 

Bulgaria pentru a discuta această problemă,  a fost înaintat domnului Bronislav DANEV - 

Şeful Secţiunii Comerciale şi Economice a Ambasadei Bulgariei în România, un draft de 

Protocol care are ca obiect stabilirea competenţelor şi atribuţiilor autorităţilor din cele două 

state desemnate în efectuarea controalelor şi a verificării calităţii produselor vitivinicole care 

fac obiectul comerţului intracomunitar în vederea depistării fraudelor în producerea şi 

comercializarea produselor vitivinicole care fac obiectul schimburilor comerciale dintre 

România şi Republica Bulgaria, acest comerţ nu s-a putut stopa, singura soluţie fiind la 

această dată (conform legislaţiei în vigoare) sancţionarea agenţilor economici din 

România care, în calitate de prim importatori introduc aceste produse pe piaţă, ştiind 

că sunt suspecte.  

 

 ● Modul de respectare a  prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale nr. 247/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea 
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Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, 

derulate cu sprijin comunitar, de către comisia de aprobare/respingere a planurilor 

individuale,  a constituit obiectivul unor verificări efectuate în judeţul Dolj. În acest sens  au 

fost întocmite note de control care cuprind constatările efectuate şi măsurile dispuse în 

vederea eliminării deficienţelor.  

 Verificările s-au efectuat în baza Acordului de delegare încheiat între Agenţia de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – 

Direcţia Inspecţii de Stat nr. 29.898/25.09.2012 şi nr. 236.720/01.10.2012,  prin care 

A.P.I.A. a delegat competenţele pentru activitatea de verificare a modului de respectare a 

tehnologiei de cultivare a viţei de vie, ulterior recepţiilor finale ale măsurilor de sprijin, în 

plantaţiile viticole înfiinţate prin restructurare/reconversie. În baza acestui accord au fost 

efectuate verificări la operatori din judeţ care au înfiinţat plantaţii viticole cu fonduri 

europene.  

 Au fost întocmite note de control care s-au înaintat la APIA şi MADR.  

 În conformitate cu notele întocmite şi aprobate de conducerea M.A.D.R., Agenţia de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în anul 2014, a suspendat plăţile pentru suprafaţa de 

78 hectare, plantate cu viţă de vie în localitatea Ciupercenii Noi, prin programe de 

restructurare/reconversie cu finanţare comunitară, pentru a II a măsură, respectiv ,,Instalarea 

sistemului de susţinere, conducere şi palisaj,, deoarece plantaţia a prezentat un procent mare 

de goluri şi grad mare de îmburuienare. Agentul economic a primit numeroase notificări în 

cursul anului 2014 în vederea completării golurilor şi întreţinerea plantaţiei şi pentru că nu a 

respectat tehnologia de cultivare a viţei de vie şi termenele cuprinse în graficul de execuţie 

aprobat APIA urmează să demareze procedura de recuperare a sumelor primite pentru prima 

măsură.  

  Din păcate cele 78 ha de viţă de vie înfiinţate cu fonduri europene în localitatea 

Ciupercenii Noi şi apoi abandonate se alătură celor 143,63 ha de viţă de vie înfiinţate cu 

fonduri europene în localitatea Predeşti pentru care APIA a demarat procedura de 

recuperare a sumelor alocate în conformitate cu prevederile din CAPITOLUL V, alin.7, lit.e 

din Normele din 23 aprilie 2008 de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a 

plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar, aprobate prin prevederile Ordinului 

M.A.D.R. 247/2008, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 Inspectorii I.S.C.T.V. au asistat la operaţiunea de îndulcire a vinurilor cu must 

concentrat rectificat. Cantitatea de vin îndulcit la nivelul judeţului Dolj, în anul 2014 a fost 

de 2485,34 hl pentru care s-a folosit cantitatea de 5130 kg must concentrat.   

 

În judeţul Dolj, în anul 2014, a existat un singur operator care a importat în conformitate 

cu prevederile Ord. 80/2010 cantitatea de 18 480 kg must concentrat rectificat din spaţiul 

intracomunitar, respectiv Spania. Cantitatea de must concentrat rectificat aprovizionată a fost 

mult mai mare decât cea aprovizionată în anul 2013 (1100 kg).  

Deoarece anul 2014 a fost un an viticol nefavorabil s-a permis mărirea tăriei alcoolice 

naturale a musturilor cu respectarea prevederilor H.G. 769/2010.  

Astfel, inspectorii ISCTV au asistat la procedura de  îmbogăţirea a musturilor cu 

MCR şi zaharoză la doi agenţi economici care au notificat efectuarea acestor practici.  
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La nivelul judeţului Dolj, în toamna 2014 în cantitatea de 10 271 hl must în fermentare 

s-au adăugat 33,33 tone MCR în vederea creşterii tăriei alcoolice şi obţinerii vinurilor cu IG. 

De asemenea, s-a îmbogăţit cu zaharoză cantitatea de 1304,66 hl must în fermentare 

(cantitatea de zaharoză folosită la îmbogăţirea mustului 2,05 tone) în vederea obţinerii 

vinurilor de masă seci. 

 În judeţul Dolj nu există agenţi economici care să aprovizioneze în vederea 

comercializării vinuri din import sau comerţul intracomunitar. 

 

Comercializarea cu amanuntul a vinului de masa vrac conform Ord. 224/2008  în 

judetul Dolj, în anul 2014 s-a desfăşurat în 47 spatii  autorizate. În anul 2014 au fost 

autorizate 12 spatii destinate comercializării vinului vrac şi pe parcurs au fost  retrase un 

numar de 14 autorizatii acordate ca urmare a lipsei de rentabilitate.  

S-au vizat un număr de 452 Documente de însoţire a produselor vitivinicole. Cantitatea 

totală de vin de masă aprovizionată în vederea comercializării în magazine specializate 

a fost de 4150,72 hl, din care 2247,97 hl vin de masă alb şi 1902,75 hl vin de masă roşu/rose. 

Comparativ cu anul 2013 în anul 2014 cantitatea de vin vrac comercializată în judeţul 

Dolj a fost mai mică cu 20%. Cea mai mare cantitate de vin vrac comercializată în judeţul 

Dolj provine din judeţul Vrancea (1228,15 hl), judeţ urmat la diferenţă mică, în anul 2014, de 

judeţele Timiş (1114,12 hl) şi Constanţa (1228,15 hl).  

Nu s-au depistat la vinurile vrac comercializate probleme de compoziţie sau falsificări, 

doar uşoare deteriorări de natură organoleptică care s-au materializat prin retragerea unei 

cantităţi de 266 litri de vin de la comercializare şi dirijarea către distilare sau producerea 

oţetului.  

2. Activitatea desfăşurată de Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi 

Valorificarea Legumelor şi Fructelor (ISCTPVLF) 

 

Compartimentul ISCTPVLF în anul 2014 şi-a desfăşurat activitatea pe baza unor 

TEMATICI şi PROGRAME de inspecţii cadru, a tematicilor specifice şi acţiunilor comune 

aprobate de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale corespunzător prevederilor 

Ordinul 420/2008 privind stabilirea atribuţiilor Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic în 

Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor cu respectarea prevederilor Legii 312/2003 

republicată, privind producerea şi valorificarea legumelor şi a Legii 348/2003 a pomiculturii 

republicată.   

 

Obiectivele principale ale ISCTPVLF în anul 2014 au fost  următoarele: 

 

 Verificarea tehnică a activităţii de comercializare în domeniul legumelor şi fructelor 

proaspete; 

 transmiterea către MADR a neconformităţilor constatate la loturile de legume şi fructe 

comercializate pe piaţa internă sau provenite din import, conform art. 20 a din Regulamentul (CE) 

1221/2008; 

 monitorizarea şi actualizarea permanentă a bazei de date a operatorilor din sectorul de 

fructe şi legume proaspete, prin intermediul Sistemului Informatic Naţional de Gestionare a 

Controalelor de Conformitate din Sectorul Legume şi Fructe Proaspete (SINCC_LF).  
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 Efectuarea prin sondaj în pieţele agro, centrele de sortare şi ambalare, depozite angro, 

reţele comerciale a controlului de conformitate privind respectarea standardelor de comercializare 

sub aspectul modului de sortare, ambalare, etichetare şi depozitare a legumelor si fructelor 

proaspete. 

 Efectuarea controlului de conformitate şi eliberarea certificatului de conformitate sau 

întocmirea procesului verbal de constatare a neconformităţii, după caz, pentru fructele şi legumele 

în stare proaspătă destinate exportului sau provenite din import . 

 Verificarea exploatatiilor în vederea avizării plantării şi defrisării plantaţiilor pomicole, 

nucilor răzleţi sau în masiv. 

 Asigurarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare a fructelor şi 

legumelor proaspete, care urmează procedura de retragere de la comercializare. 

 Verificarea prin sondaj a aplicarii tehnologiilor de cultura în exploataţiile comerciale de 

fructe si legume. 

 Verificarea modului de realizare a condiţiilor prevazute in Ordinul nr. 390/2009 pentru 

aprobarea metodologiei de autorizare a operatorilor din cadrul sectorului de legume fructe 

proaspete, în vederea folosirii regimului de autocontrol şi de utilizare a logo-ului comunitar. 

  

                În anul 2014 au fost efectuate 238 controale la operatorii din cadrul sectorului de legume 

-fructe, pe piaţa internă şi în vamă.  

 Au fost înregistraţi un număr de 20 operatori noi în Sistemul Informatic Naţional  de 

Gestiune a Controalelor de Conformitate din Sectorul Legume - Fructe Proaspete, la finalul 

anului 2014 fiind înregistraţi în baza de date centralizată la nivelul judeţului Dolj un total 242 

operatori, cu 291 puncte de lucru.  . 

   

Inspectorii organismelor de control au avut ca sarcină permanentă efectuarea controlului de 

conformitate cu standardele de comercializare a fructelor şi legumelor proaspete pe piaţa internă, 

urmărindu-se respectarea standardelor de comercializare a legumelor şi fructelor proaspete în 

vigoare, precum şi menţionarea pe documentele de însoţire, a categoriei de calitate a produselor şi 

a ţării de origine. 

 

În urma controalelor efectuate pe piaţa internă au fost eliberate 18 certificate de 

conformitate cu standardele de comercializare, pentru legumele şi fructele destinate 

consumului în stare proaspătă, pentru produsele provenite din import şi piaţa internă. 

De asemenea, inspectorii organismelor de control au verificat depozitele engros, 

controlând existenţa certificatelor de conformitate la legumele şi fructele proaspete provenite din 

import, condiţiile de depozitare, modalităţile de ambalare, etichetare şi livrare a produselor către 

comercianţi. 

Neregulile constatate au fost menţionate în procesele verbale de constatare a 

neconformităţii şi în procesele verbale de control şi sancţionare a contravenţiilor. De asemenea, 

comercianţii au fost informaţi despre prevederile standardelor de calitate şi a legislaţiei în vigoare, 

în vederea îmbunătăţirii activităţii din cadrul sectorului de legume şi fructe, sub aspectul realizării 

unui comerţ cât mai apropiat de cerinţele Uniunii Europene. 

 S-au întocmit 3 procese verbale de constatare a neconformităţii, pentru 3 loturi de 

legume şi fructe (mere, varză şi portocale), provenite din: 

- Macedonia, mere 20 800 kg şi varză 21 300 kg 

- Grecia, portocale 12 702 kg.  

 

 În anul 2014, in urma controalelor efectuate au fost aplicate 22 amenzi în valoare de 22 

000 lei şi  24 avertismente.  
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            Efectuarea controlului de conformitate pentru fructele şi legumele proaspete provenite din 

import s-a materializează prin eliberarea certificatelor de conformitate pentru legumele şi 

fructele proaspete.  

 

         În anul 2014 au avut loc 18 acţiuni de colaborare cu birourile şi punctele vamale 

regionale.  

 

            Conform Legii nr. 348/2003 - a pomiculturii - republicată, inspectorii organismelor de 

control în sectorul legume-fructe au verificat pe teren, au analizat şi avizat documentaţiile de 

defrişare şi de înfiinţare a plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi aflate în proprietate privată 

(persoane fizice sau persoane juridice). În anul 2014 au fost eliberate 3 autorizaţii de plantare 

pentru suprafaţa de 24 ha (măr şi prun) şi 4 autorizaţii de defrişare plantaţii pomicole (17,51 

ha) şi 7 autorizaţii de tăiere pentru 48 nuci răzleţi. 
             De asemenea, inspectorii organismelor de control au efectuat acţiuni de verificare şi 

informare a producătorilor de legume şi fructe cu privire la respectarea tehnologiilor de cultură, 

care să permită obţinerea unor produse de calitate, conform cerinţelor comune de piaţă. 

 

3. Activitatea desfăşurată de Inspecţia de Stat în domeniul Agriculturii Ecologice 

 

Inspecţia în domeniul agriculturii ecologice din cadrul  Direcţiilor pentru 

Agricultură Judeţene a avut următoarele atribuţii: 

- controlul şi supravegherea activităţii organismelor de inspecţie şi certificare (OIC) aprobate 

pentru desfăşurarea activităţii pe teritoriul României prin verificarea operatorilor aflaţi sub 

contract cu OIC, în conformitate cu eşantionul stabilit pe baza inspecţiilor fizice anuale 

efectuate de către OIC şi transmis anual de către MADR 

- constatarea unor neconformităţi şi informarea autorităţii de coordonare (MADR);  

- efectuarea de rapoarte lunare sintetice, privind activitatea de control desfăşurată în luna 

precedentă, pe care o transmit Direcţiei de Inspecţii Agroalimentare şi după caz, însoţite de 

copii ale proceselor verbale şi ale formularelor de control întocmite în luna respectivă, în 

prima decadă a lunii după care s-au efectuat controalele. 

 

În anul 2014 inspectorii DAJ au efectuat un număr de 50 controale la operatori 

economici. Nu s-au constatat neconformităţi majore.  

 Doi agenţi economici au fost depistaţi că au folosit şi îngrăşăminte chimice şi erbicide 

în sistemul de agricultură ecologică. Un agent economic a fost sancţionat cu avertisment şi 

unul s-a retras din agricultura ecologică.   

 

4. Activitatea desfăşurată de Inspecţia de Stat în domeniul Organismelor 

Modificate Genetic (OMG) şi  Fertilizanţi 

 

În anul 2014, în judeţul Dolj nu s-au cultivat plante modificate genetic (OMG -

uri), deşi în anul 2013 a existat un operator din sectorul de stat care a cultivat în scop 

experimental, pentru testare, porumb MON 810. 

    

Obiectivele principale ale Inspecţiei pentru Controlul Fertilizanţilor au fost: 

 - implementarea şi respectarea de către toţi operatorii economici a prevederilor 

legislaţiei actuale în domeniu; 
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- actualizarea bazei de date a operatorilor economici care produc, depozitează şi 

comercializează îngrăşămintele chimice, întocmirea planului de inspecţie pe anul 2014 

precum şi a analizei de risc; 

 - efectuarea controalelor de către inspectorii împuterniciţi, urmărindu-se următoarele 

aspecte:  

 - verificarea menţiunilor de identificare obligatorie şi facultativă înscrise pe etichetele 

ambalajelor sau pe documentele de însoţire în cazul îngrăşămintelor vrac;  - etichetarea, 

menţiunile înscrise pe ambalaj sau pe documentele de însoţire trebuie să fie redactate cel 

puţin în limba sau limbile naţionale ale statului membru pe teritoriul căruia se 

comercializează îngrăşământul (existenţa menţiunilor obligatorii RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT şi 

EC-FERTILIZER pe ambalaj, cantitatea netă, conţinutul în substanţă activă, etc.); 

 - verificarea cerinţelor speciale pentru îngrăşămintele pe bază de azotat de amoniu, cu 

un procent mai mare de 28% azot; acestea trebuie să aibă dovada efectuării testului de 

rezistenţă la detonare, pentru fiecare lot înainte de a fi introduse pe piaţă; 

 - verificarea documentelor de provenienţă, existenţa certificatului de conformitate, a 

documentelor privind originea îngrăşămintelor pentru a asigura trasabilitatea acestora; 

 - verificarea compoziţiei îngrăşămintelor prin prelevarea de probe şi transmiterea 

acestora către laboratoarele autorizate (Institutul Naţional pentru Pedologie, Agrochimie şi 

Protecţia Mediului (ICPA), Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie şi 

Petrochimie (ICECHIM) în vederea stabilirii compoziţiei chimice a îngrăşământului, 

conţinutului în substanţă activă, precum şi pentru depistarea eventualelor neconformităţi la 

îngrăşăminte pe piaţa din România. 

 

Activităţi desfăşurate: 

Inspectorii din cadrul DAJ Dolj au actualizat baza de date la nivel judeţean, cu 

operatorii economici (producători, comercianţi, depozitari) care îşi desfăşoară activitatea pe 

teritoriul judeţului.  

Astfel, în baza de date centralizată de autoritatea de coordonare, au fost înregistraţi 

până în prezent 33 operatori economici persoane juridice, din care un producător, 2 

importatori şi 30 distribuitori şi comercianţi de îngrăşăminte chimice. 

În anul 2014 au fost verificaţi un număr de 47 operatori, din care 2 operatori 

care au importat în condiţiile legii îngrăşăminte chimice. Nu s-au depistat neconformităţi 

privind comercializarea, depozitarea şi etichetara.  

 

5. Activitatea desfăşurată de Inspecţia în domeniul Zootehnic 

 

- Au fost efectuate inspecţii în teren la 38 de primării din judeţul Dolj, atât pentru 

inventarierea efectivelor de animale existente căt şi a suprafeţelor de pajişti, modul de 

întreţinere şi exploatare a acestora.   

- S-a verificat activitatea desfăşurată de asociaţiile de profil existente în judeţul Dolj. 

- S-au verificat 4 fabrici de producerea furajelor combinate, cât şi magazinele de valorificare 

şi vânzare a furajelor combinate din alte judeţe în punctele de desfacere.   

- Au fost calculate şi transmise primăriilor din localităţile solicitante necesarul de pajişti 

cuvenite pentru numărul de animale existente pe raza localităţii şi au fost soluţionate toate 

sesizările în termen legel. 

6.  Activitatea desfăşurată de Inspecţia în domeniul Industriei Alimentare  

 

În anul 2014, obiectivele principale ale Inspecţiei  Industria Alimentară au fost:  
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- verificarea respectării H.G. nr. 1904/2006  pentru modificarea H.G. nr. 568/2002 privind 

iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale şi utilizării în 

industria alimentară de către operatorii economici care fabrică pâine şi produse de 

panificaţie;  

- verificarea, în structurile de vânzare cu amănuntul, a respectării condiţiilor de 

comercializare şi a afişajului obligatoriu la comercializarea pâinii şi produselor de 

panificaţie, conform art. 11 din O.U.G. nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale; 

- verificarea respectării regimului de marcare, ambalare şi comercializare a ouălor  la 

producători, ambalatori şi la unităţile de desfacere cu amănuntul, conform Regulamentului 

(CE) 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al 

Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor şi a O.M. nr. 461 /2004 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 415/2004 

privind regimul de comercializare a ouălor. 

 

În anul 2014 inspectorii de specialitate au efectuat  231 controale la operatorii 

economici, din care:  

 118 controale în structurile de vânzare cu amănuntul privind respectarea 

afişajului obligatoriu la comercializarea pâinii şi produselor de panificaţie;  

 96 controale privind respectarea legislaţiei în domeniul folosirii sării 

iodate - la fabricarea pâinii şi produselor de panificaţie;  

 17 controale privind respectarea regimului de marcare, clasificare, 

ambalare şi comercializare a ouălor la producători, centrele de ambalare, 

colectori şi angrosişti.   

 

 În urma controalelor efectuate s-au luat următoarele măsuri: 

- s-au aplicat 17 avertismente scrise, pentru nerespectarea prevederilor legale (O.U.G. nr. 

12/2006; H.G nr. 415/2004; H.G nr. 1904/2006); 
- s-au aplicat 4 amenzi, conform OUG 12/2006 art 14 alin 1, lit d), în cuantum de       12 

000 lei, pentru nerespectarea în totalitate a prevederilor legale privind comercializarea 

pâinii şi produselor de panificaţie şi o amendă în valoare de 5 000 lei conform H.G. nr. 

1904/2006 pentru nerespectarea  prevederilor legale privind folosirea sării iodate în industria 

de panificaţie.   

. 

7. Activitatea desfăşurată de Inspecţia în domeniul Depozitelor de Cereale 

 

           Obiectivele urmărite în cadrul inspecţiei au vizat implementarea şi respectarea 

tuturor actelor normative care reglementează piaţa cerealelor (producerea, transportul, 

depozitarea şi comercializarea produselor agricole), de asemenea s-a urmărit respectarea 

condiţiilor de depozitare a cerealelor şi respectarea condiţiilor care au stat la baza acordării 

autorizaţiilor şi licenţelor de depozit. 

 

În anul 2014 au fost verificaţi un număr de 75 agenţi economici care depozitează 

şi comercializează cereale. Nu s-a suspendat nicio autorizaţie acordată deoarece nu s-a 

constatat nerespectarea condiţiilor care au stat la baza acordării autorizaţiei de depozit, 

schimbarea profilului de activitate al unităţii de depozitare sau schimbarea operatorului 

economic care deţine în proprietate sau în administrare unitatea de depozitare.  

Un singur operator a fost sanţionat cu amendă în valoare de 7 000 lei, deoarece 

depozita cereale în spaţii neautorizate.   

Users/user/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00055793.htm
Users/user/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00072738.htm
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III. Unitatea Fitosanitară 

                   1.Activitatea de carantina fitosanitara 

1.1.Controlul fitosanitar al plantelor, produselor vegetale si/sau altor obiecte 

destinate exportului/reexportului si numarul de certificate fitosanitare eliberate –   

1.2.Intensificarea controalelor oficiale efectuate plantelor si produselor vegetale. 

Absenta returnarilor de marfa sau a notificarilor de catre tara importatoare 

 Eliberarea certificatelor fitosanitare pentru export este o actiune permanenta si se face 

la solicitarea agentilor care efectueaza export.  

S-au eliberat un numar de 67 certificate fitosanitare internationale in urma  a 49 controale 

la locul de productie sau la incarcare. 

Produsele exportate au fost:  

 amidon si glucoza din porumb in Albania, Serbia  

 tăraţă de porumb in Macedonia 

 Seminte de pepeni, dovlecei, fasole in Turcia si China 

 Cherestea din lemn de plop in SUA 

 Ambalaje de lemn in Australia si Republica Moldova 

Nu au fost refuzuri sau notificari la export. 

1.3 Controlul fitosanitar al plantelor, produselor vegetale si/sau altor obiecte puse 

in circulatie de alte state membre sau tari terte 

Control oficial al plantelor reglementate pentru import si circulatia 

intracomunitară  la toti agentii care efectueaza asemenea operatiuni 

Control fitosanitar al plantelor in circulatia intracomunitara 

Au fost facute inspectii la: seminte tomate din Italia, seminte fasole din Italia, seminte 

lucerna din Bulgaria, pomi fructiferi destinati plantarii produsi in Ungaria. 

 Control fitosanitar al plantelor la import. 

S-au facut 7 controale la rasaduri de tomate, pepeni verzi , pepeni galbeni, ardei, castraveti, 

vinete, provenite din Turcia. Au fost prelevate  probe pentru analize de laborator. Nu s-au 

depistat organisme de carantina. 

Controlul s-a facut la material saditor pomicol la cantitatea de 22.250 buc. (mar, par, 

prun, cais, piersic, nectarin, ciresi, visin, gutui) importati din Serbia. Probele au fost prelevate 

in punctul de trecere a frontierei de stat. S-au depistat probe pozitive cu Plum pox virus la 

piersic si nectarin. 

 In prezenta Inspectorului fitosanitar de carantina de la Unitatea Fitosanitara Dolj, 

Inspectorul de calitatate de la I.T.C.S.M.S.Dolj si a reprezentantului firmei au fost distruse 
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plantele de nectarin (1000 buc) si plantele de piersic 650 buc. S-au incheiat Procesele verbale 

nr: 

1.4 Libera circulatie a plantelor 

Inregistrarea producatorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere si importatorilor 

de plante reglementate inclusiv inregistrarea producatorilor de cartof consum care cultiva 

suprafete mai mari de 0,5 ha. 

Inspectii fitosanitare si eliberarea Pasaportului 

Asigurarea trasabilitatii de la producator la consumatorul final prin gestionarea 

pasaportului fitosanitar. 

Asigurarea functionarii sistemului FITOEXPERT 

INREGISTRAREA PDCIA (producatori, depozitari, comercianti, importatori si alte 

persoane care solicita pasaport fitosanitar) 

- 3 producatori material pomicol cat.certificata 

- 3 producatori samanta certificata(lucerna, floarea soarelui, fasole) 

- 33 producatori cartof consum (suprafete >0,5 ha) 

- 2 producatori material silvic 

- 20 depozitari (cartof consum, plante reglementate) 

- 3 importatori 

Pentru eliberarea pasaportului fitosanitar s-au efectuat un numar de 95 inspectii in: 

pepiniere pomicole, silvice, producatori samanta si la depozite de plante. 

S-au eliberat etichete pasaport pentru: 

- plante de Quercus cerris destinate plantarii- 80.000 buc 

- plante de Populus  euroamerican destinate planterii – 150.000 buc 

-     plante de Populus alba alb destinate plantarii -150.000 buc. 

Au fost intocmite procesele verbale pentru eliberare eticheta de certificare cu 

mentiunea pasaport fitosanitar pentru: samanta lucerna, samanta floarea soarelui, 

plante certificate de mar, par, prun, cires, cais, piersic, gutui 

1.5.Monitorizarea organismelor de carantina conform Planurilor de Monitorizare pe 

anul 2014 si a Deciziilor Comisiei Europene. 

-In conformitate cu Planurile anuale de monitorizare s-au facut 429 inspectii si s-au prelevat 

367 probe pentru 50 organisme de carantina. 

Inspectiile s-au facut la cultura mare, spatii protejate, legumicultura, paduri, plantatii viticole. 

1.6 Respectarea reglementarilor fitosanitare pentru ambalajele de lemn  

Inspectii la unitati autorizate si inregistrate ce efectueaza tratament termic al lemnului 

pentru respectarea legislatiei in vigoare (ISPM – 15) 

Intensificarea controalelor la toti fabricantii de ambalaje din lemn. 
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Au fost efectuate 7 inspectii la agenti autorizati. S-a constatat ca sunt respectate cerintele 

impuse de reglementare. (listele de temperatura, etalonajul sondelor, caietele de insemnari). 

Unitatile autorizate efectueaza tratament termic pentru toate ambalajele din lemn destinate 

exportului si circulatiei intracomunitare. 

2. Activitatea de prognoza si avertizare 

2.1.Efectuarea sondajelor pentru stabilirea arealului de raspandire a bolilor si 

daunatorilor la culturile de camp, stabilindu-se nivelul de atac, gradul de daunare si 

oportunitatea efectuarii tratamentelor 

Asigurarea functionarii Sistemului AgroExpert si stabilirea momentului optim de 

avertizare, emiterea buletinelor de avertizare si trimiterea acestora in teritoriu 

2.2. Intensificarea sondajelor in toate culturile agricole. 

Determinarea GA (Grad de atac) si a densitatilor de atac. 

In acest scop, inspectorii unitatii noastre au efectuat controale in culturile de grau, orz, 

rapita s-au deplasat la toti producatorii indiferent de forma de proprietate si au 

prelevat probe in vederea stabilirii diagnozei. 

 Au fost facute sondaje in padurile de foioase in vederea determinarii procentului de 

mortalitate a daunatorului plosnita cerealelor. (luna martie) 

In luna septembrie au fost facute  sondajele in padurile de foioase in vederea determinarii 

rezervei biologice a daunatorului Plosnitele cerealelor pentru anul 2014.  

Conditiile climatice favorabile au dus la aparitia si dezvoltarea agentilor de daunare. 

In vederea combaterii acestora, Laboratorul de Prognoza si avertizare a emis un numar de 62 

buletine de avertizare. Acestea au fost multiplicate si au fost trimise tuturor primariilor dein 

judet si agentilor economici care au solicitat prin adresa scrisa. 

Buletinele de avertizare recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru boli si 

daunatori  in: pomicultura, cultura mare, legumicultura, depozite si spatii protejate 

2.3. Stabilirea diagnozei agentului de daunare 

Prelevarea probelor de plante si produse vegetale la cererea agentilor economici pentru 

diagnoza si eliberarea de buletine de analiza cu recomandarile de tratament 

Laboratorul de diagnoza a efectuat analize de laborator la 250 probe in vederea 

stabilirii diagnozei si a recomandarii efecuarii tratamentului in functie de agentul de daunare. 

3. Activitatea in  domeniul produselor de protectie a plantelor. 

3.1. Autorizarea agentilor economici potrivit dispozitiilor legale in vigoare pentru 

executarea activitatii de comercializare, prestare servicii si utilizare a produselor de 

protectie a plantelor. (Ordonanta 4/1995, Legea 85/1995, Ordonanta 41/2007) 

 Informarea  tuturor operatorilor economici care desfasoara activitati cu PPP in vederea 

inregistarii. 

Abilitarea operatorilor economici pentru importul de PPP. 
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In acest an au fost eliberate: 

   - 25 certificate de inregistrare pentru comercializare produse de protectie a plantelor 

grupele Xn, Xi. 

- 5 autorizatii utilizare PPP 

- 5 autorizatii prestari servicii PPP 

 - 10 certificate de atestare profesionala pentru comercializare produse de protectie a 

plantelor grupele Xn, Xi. 

- 1 certificat atestare profesionala utilizare PPP 

- 1 certificat profesional prestari servicii PPP 

Au fost prelungite: 

- 9 autorizatie utilizare PPP 

-14 autorizatii prestari servicii PPP 

- 3 certificate pentru abilitare import 

       A fost aplicata viza anuala pentru: 

99 certificate inregistre comercializare PPP 

    3.2.Inspectii fitosanitare privind respectarea legislatiei ce reglementeaza regimul de 

comercializare si utilizare a produselor de protectie a plantelor.  

Au fost efectuate:   

- 576 inspectii la distribuitori, comercianti, utilizatori si prestatori servicii. 

- S-au aplicat 6 amenzi pentru următoarele neconformitati:  

- comercializare Produse de Protectie a Plantelor (PPP) fara Certificat de inregistrare  

- comercializare PPP cu termen de termen de garantie expirat 

- nerespectarea dozei la utilizare 

- utilizate PPP T+, T, fara autorizatie de utilizare 

Pregatirea Misiunii de AUDIT DG-SANCO-2014-7179 -18-26 martie 2014 

Regimul PPP- comercializare, depozitare ,utilizare. 

Vizita de lucru a echipei de auditori in judetul Dolj-24-25 martie 

3.3.Respectarea Programului de Monitorizare a Calitatii Produselor de Protectia 

Plantelor, prin prelevarea de pesticide si verificarea lor de Laboratorul Unitatii 

Fitosanitare Olt 

Respectarea tuturor procedurilor 
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Au fost prelevate 11 produse de protectia plantelor care au fost trimise Laboratorului 

Zonal Olt, pentru analize. 

3.4.Efectuarea sondajelor pentru stabilirea arealului de raspandire a bolilor si 

daunatorilor la culturile   rapita si grau, in vederea stabilirii nivelului de atac, gradul de 

daunare si oportunitatea efectuarii tratamentelor.  

Cultura rapita 

Suprafata controlata a fost de 5000 ha, constatandu-se. 

 Prezenta daunatorului Ceuthorrynchus napi pe o suprafata de 4500 ha.  

 S-a aplicat tratament de combatere pe 4010 ha. 

Cultura grau 

S-a constatat: 

Aplicarea tratamentelor fitosanitare pentru: 

- combaterea bolilor  foliare pe suprafata de 82.320  ha 

-  combaterea plosnitei pe 22.140 ha. 

  Monitorizarea produsului  REDENTIN 75RB, pentru care s-a acordat 

autorizatie temporara pentru combaterea Microtus arvalis. Autorizatia este valabila 

pana pe 06.02.2015  

  Monitorizarea daunatorilor microtus arvalis: 

Control fitosanitar la cultura de rapita si cereale paioase; 

- rapita – suprafata afectata -9230 ha 

             - suprafata tratata – 4531 ha 

Cereale paioase - suprafata afectata -29.670 ha 

             - suprafata tratata – 10.745  ha 

3.5. Respectarea Programului de Monitorizare a determinarii reziduurilor de 

pesticide in plante si produse vegetale 

Continuarea implementarii Programului anual de Monitorizare a Reziduurilor de 

Pesticide in Plante si Produse Vegetale din productia interna prin prelevarea probelor de 

legume, fructe, cereale din provenienta interna  si trimise spre analiza Laboratorului 

Central Bucuresti. 

 Au fost prelevate 65 probe vegetale (legume, fructe, cereale)  din piete si en-gros  si 

trimise Laboratorului Central pentru Controlul  Reziduurilor de Pesticide in Plante si Produse 

Vegetale. 

3.6 Laboratorul zonal pentru controlul reziduurilor de pesticide Dolj  a lucrat pentru: 

 -  Manualul calitatii conform ISO 17025/2005 

-  proceduri generale si proceduri specifice de lucru in laborator 
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- optimizarea parametrilor de lucru la aparatura din dotare 

- analiza spectrelor ionice la 28 s.a. 

- realizat 250 teste cu substante standard, solutii standard si produse blanc. 

 

             Având în vedere că MADR este în faza finală a procesului de reorganizare care se 

va materializa, conform Legii 139/2014, prin trecerea compartimentului de inspecţii în 

subordinea directă a Direcţiei Monitorizare Inspecţii Verificare şi Control din cadrul 

MADR şi a Unităţii Fitosanitare care va fi preluată de Autoritatea Naţională 

Fitosanitară, vom reveni cu propuneri şi măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii DAJ Dolj 

după finalizarea acţiunii administrative mai sus menţionate.  

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Dr. Ing. Cristina - Emanuela VLADU 

 

                            


