MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ - SĂLAJ

Nr. 2303/19.01.2020
Raport de activitate pentru anul 2020

I. PROFIL ORGANIZATORIC
Direcţia pentru Agricultură este serviciul public deconcentrat al Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale prin care se asigură la nivel judeţean, implementarea, monitorizarea, precum şi
controlul aplicării şi respectării reglementărilor al ministerului, conform Legii 157/15.07.2016 și
H.G. 860/16.11.2016
Atribuțiile DAJ Sălaj sunt cele de a promova şi implementa politicile agricole comunitare şi
naţionale conform intereselor naţionale prin aplicarea Programului de Guvernare, respectiv a
strategiilor şi politicilor Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, respectarea
Constituţiei şi a Legilor ţării pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale din mediul rural.
DATE DE CONTACT:
Direcția pentru Agricultură Sălaj
Localitatea: Zalău, str. Corneliu Coposu nr. 79/a
Telefon: 0260661336; fax: 0260614745
Site-ul: www.dajsj.ro e-mail: dadr.sj@madr.ro
II. POLITICI PUBLICE
Structura fondului funciar
SPECIFICARE

Fâneaţă
(ha)

Arabil
(ha)

2020

121.389

38.440

Păşune
(ha)
70.879

Livezi
(ha)
5.953

Vii
(ha)
2.475

Total
agricol
(ha)
386.755

Suprafața productivă și producțiile obținute în anul 2020
SPECIFICARE

SUPRAFAŢA CULTIVATĂ
-ha-

Grau+secară
Orz+orzoaică
Porumb boabe
Floarea soarelui
Cartofi
Rapiță
Ogoare
Soia
Ovăz
Legume
Pomi fructiferi

5.990
3.180
28.300
3.580
5.590
781
3.645
3190
4.800
3.290
3.735

PRODUCŢIA MEDIE
kg/ha
3.684
3.032
5.200
1.700
15.000
2.500
0
2.600
2.700
9.493
5.609
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Suprafața însămânțată în toamna anului 2020
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Suprafața
(ha)
8.600
150
1.700
835
150
750
190
X
80
60
50
1080
X
540
0
0
13.455
17.100

Cultura
Grau
Secara
Triticale
Orz
Orzoaica de toamna
Rapita de toamna
Legume total1
d. c.:
Ceapă uscata
Usturoi uscat
Legume anticipate
Plante de nutret2
d. c.:
Culturi duble pentru masa verde
Plante pentru producerea de seminte si seminceri
Alte culturi
Total insamantari in toamna3
Arături pentru însămânțări

Sector zootehnic
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Specia

Efectiv

Bovine total
Porcine total
Ovine total
Caprine total
Păsări total
Cabaline total
Familii albine
Iepuri

29 411
57 942
305 026
27 776
602 855
5 161
98 695
20 783

Scoatere teren din circuitul agricol conf. Ordinului 83/2018
Documentații depuse – 35 – 12 142 mp
Avize eliberate - 35 cu o suprafata de – 12 142 mp
Procese verbale si verificări în teren – 35
PUZ – PUG – Conf. Ordinului 1056/2018 documentații depuse PUZ – PUG – 3 –2 456 592 mp
Schimbarea categoriei de folosintă - Conf. Ordinului 387/29.11.2017 – 0 documentații cu o
suprafață de 0 ha livadă
Vânzare teren Legea 17/2014
SPECIFICARE
Număr oferte de vânzare
Preț mediu/ha
Preț maxim/ha
Preț minim/ha
Suprafața din oferte

2019
887
13.200 lei
15.400 lei
11.000 lei
763,61 ha

➢
➢
➢
➢
➢

Autorizații pentru tăierea nucilor - 373
Autorizați defrișare pomi fructiferi – 6
Autorizații platare pomi fructiferi – 8
Avize consultative pentru atestate porducători – 1929
Autorizații plantare cânepă – 6

Beneficiari tomate conform H.G. 248/2020

SPECIFICARE
Producatori agricoli inscrisi in program
din care :
Ciclu I
Nr. beneficiari plătiți
Nr. producători neeligibili
TOTAL sumă plătită

2020
50
35
35
0
498 708 Lei

Lista beneficiarilor ajutor de minimis in anul 2020 se gasește publicată pe pagina web a DAJ Sălaj la
următoarea adresa https://dajsj.ro/ajutor-de-minimis/
Programul de susținere a producției de USTUROI – H.G. nr. 202/2020 forma la zi

Specificație
Beneficiari înscrisi în program
Beneficiari care au depus acte în urma comercializari
Suma achitată
Cantitatea totală de usturoi valorificată cf. actelor depuse pt. decont

2020
8
8

Specificare
6,81 ha
6,81 ha
48 955,79 lei
22 276,4 kg

Lista beneficiarilor ajutor de minimis in anul 2020 se gasește publicată pe pagina web a DAJ Sălaj la
următoarea adresa https://dajsj.ro/ajutor-de-minimis/
Ajutor de minimis pentru sustinere a cresccatorilor de porci de reproductie din rasele Bazna si/
sau Mangalita pentru 2020-2022 precum si a unor masuri de aplicare a acesteia – conform HG
365/2020:
- număr beneficiari - 1
- suma totala acordată - 2 400 lei
Ajutor de minimis pentru ACVACULTURĂ în anul 2020– conform HG 336/2020 forma la zi
La nivelul județului Sălaj există un singur beneficiar, care a depus documente pentru cantitatea de
20 510,24 litri motorină în valoare de 31 295 lei
Ajutorul de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice
nefavorabile asupra sectorului apicol - conform HG 716/2020
- număr beneficiari - 745
- suma totala acordată - 1 951 400 lei
- număr familii de albine - 78 056
Lista beneficiarilor ajutor de minimis in anul 2020 se gasește publicată pe pagina web a DAJ Sălaj la
următoarea adresa https://dajsj.ro/ajutor-de-minimis/

AGRICULTURA ECOLOGICĂ
Operatori inregistrati

Anul 2020
821
5
10
1
2
0
0

Producatori agricoli
Procesatori
Comercianti
Flora spontana
Exportatori
Importatori
Unitati de productie pentru acvacultura

EȘANTION DE CONTROL (OM 895/2016)
- 2020 - 30 operatori;
EȘANTION 1 - 23 operatori
Verificat
- 22 operatori , din care pe domenii de activitate:
Producatori agricoli: 21
- sector vegetal 19
- zootehnie
3
ESANTION 2 - 7 operatori ;
Verificat :

- 7 operatori , din care pe domenii de activitate:
Producatori agricoli: 6
- sector vegetal 5
- zootehnie
1

Procesatori: 1
Nu a fost verificat un operator care nu si-a inregistrat activitateaîn anul 2020 la DAJ conform Ordinului
1253/2013 și a refuzat controlul.
Au fost prelevate 9 probe in vedera efectuarii analizelor de miere,afine negre, cătină, paducel, macese,
porumb si soia.
Au fost verificati 3 operatori cu suprafete mai mari de 50 ha exploatate in sistem de agricultura
ecologica.
In cadrul auditului de reexaminare, conform prevederilor art.14, alin.(2), lit.a) din Ordinul MADR
nr..895/2016, au fost verificati 3 operatori selectati - 2 in sector zootehnic avand contract de certificare incheiat
cu Agreco RF GODERZ GMBH si 1 operator din flora spontana avand contract de certificare incheiat cu
S.C.Ceres Organic Cert SRL.
In urma verificarilor efectuate nu au fost constatate neconformitati majore si nu au fost aplicate
sanctiuni . Au fost respectate in mare parte prevederile Regulamentelor (CE) 834/2007 si 889/2008 si
legislatia nationala privind certificarea, producerea si valorificarea produselor ecologice.

Procese
verbale
control Zootehnie Vegetal
36

6

28

Domeniul de activitate
Procesare
1

Comercianți

Floră
spontană

Importatori

Exportatori

0

1

0

0

ATESTAREA PRODUSELOR TRADIȚIONALE
Total produse traditionale atestate in Judetul Sălaj – 17 din care:
Produse tradiționale pe bază de carne - 10
Produse tradiționale pe bază de lapte – 5
Băuturi- 2
Aceste produse sunt atestate la un număr de 3 producători agricoli.

Situația proiectelor de amenajamente pastorale
Număr Suprafata
Suprafata
Suprafată
Numar
Nr. Număr total Număr UAT aferentă Numar aferentă
aferentă
proiecte în
crt localităţi
UAT care au proiectelor proiecte proiectelor
proiectelor în
curs de
(UAT)/judet înștiințate solicitat solicitate elaborate elaborate
curs de elaborare
elaborare
ha
ha
ha
proiecte
1
61
61
61
75 164.08
50
45 021,04
11
30 143,04

Verificarea comerțului cu legume, fructe, produse lactate și din carne precum și cele de
panificație
În 2020 inspectorii din cadrul Direcției pentru Agricultură Sălaj, au efectuat un număr de 369
controale în piețele agroalimentare din județ, hypermraket-uri și depozite en-gros de legume și
fructe, în urma cărora nu au fost semnalate nereguli sancționabile conform actelor normative în
vigoare.
Tot în această perioadă, la o din județ s-a aplicat o sancțiune cu avertisment, conform Ordonanței nr.
2/2001-privind regimul juridic al contravenţiilor.
Formare profesională
a) Realizarea de cursuri de calificare a producătorilor agricoli in meseria de :
Lucrator in cultura plantelor – 24 absolventi
b) Realizarea de cursuri de instruire a beneficiarilor măsurilor din PNDR 2014 – 2020:
Măsura 10 – Agro-mediu și climă – 78
Măsura 11 – Agricultura ecologică - 117
Managementul exploatatiei agricole - 2
Total :
197 beneficiari
Informarea potenţiali beneficiari ai măsurilor PNDR 2014 – 2020 :
S.M. 6.1 -Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri : 15
S.M.6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici : 123
Consiliere şi asistenţă tehnică de
proiectele finanţate prin PNDR:
Cerere de plata S.M.6.3 - Tr.I
Cerere de plata S.M.6.3 -Tr.2
Modificare plan de afaceri

specialitate pentru elaborarea dosarelor de plăţi pentru
–
-

13 beneficiari
16 beneficiari
5 beneficiari

Prioritățile din domeniu agriculturii și industriei alimentare sunt industrializarea, susținerea
procesării și creșterea accesului la piață al produselor românești pe piața internă și externă. Ținând
seama de particularitățile acestui domeniu care se referă la constrângeri economice, de mediu și
privind sănătatea publică, riscuri naturale și competiție ridicată se are în vedere atât măsuri pe termen
scurt, menite să nu distorsioneze echilibrul producător/piață, precum și unele initiative care să
pregătească viitoare politici publice.
Agricultura și industria alimentară (bazată pe materie primă autohtonă) reprezintă prioritatea
cea mai importantă în contestul constrângerilor de mediu, siguranța alimentară și a schimbărilor
climatice
O altă prioritate este susținerea generațiilor tinere de fermierii în scopul menținerii unui mediu
rural active, durabil, prin finanțări acordate tinerilor fermieri pentru dezvoltarea afacerilor în
agricultură

III. TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ
În anul 2020 subventiile pentru institutia publica DAJ Sălaj au fost în sumă de 4.650.331 lei
iar veniturile din prestari de servicii au fost de 57.191 lei şi s-au efectuat plaţi în sumă de
4.707.522 lei .

Denumire cheltuieli
Cheltuieli personal
Bunuri şi servicii
Venituri proprii
Subventii 40
Cheltuieli de capital

Plati efectuate ani precedenti
Total

Credite de
angajament
aprobate
- lei 2.116.000

Plati efectuate
- lei -

Cheltuieli efectuate lei -

1.990.272

1.963.664

330.000
2.481.000

251.686
2.476.652

-355.523
2.476.652
561.110
reprezinta
amortizarea activeler

4.927.000

-11.088
4.707.522

4.645.903

Bugetul este publicat pe pagina web a DAJ Sălaj la următoarea adresa: Buget anual – DIRECTIA
PENTRU AGRICULTURA (dajsj.ro)
Conform organigramei Direcția pentru Agricultură Sălaj are aprobate în structura sa un nr. de 34 de
posturi după cum urmează:
➢ Funcții publice de conducere – 4 din care:
- 1 funcție director executiv
- 1 funcție director executiv adjunct
- 2 funcții sef serviciu
➢ Funcții publice de execuție – 29
➢ Funcții personal contractual – 1
Număr concursuri promovare în grad profesional 2020 – 2
Nimăr decizii - 77
Venitul mediu lunar - 7130
Organigrama este publicată pe pagina web a DAJ Sălaj la următoarea adresa Organigrama –
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA (dajsj.ro)
VI. RELAȚIA CU COMUNITATEA
Fișele de evaluare întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, cu
modificările și completările ulterioare și sunt publicate pe pagina web a DAJ Sălaj la următoarea
adresa: Documente publice – DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA (dajsj.ro) în termenul
prevăzut la art. 10 alin.4 din Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul
acces la informații de interes public, cu modificprile și completările ulterioare, aprobate prin HG NR.
123/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Fișele de evaluare conform Legii 52/2003, republicată, art 13 sunt publicate publicare pe
pagina web a DAJ Sălaj la următoarea adresa Documente publice – DIRECTIA PENTRU
AGRICULTURA (dajsj.ro)

