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Raport de activitate pentru anul 2018
Direcţia pentru Agricultură este serviciul public deconcentrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale prin care se asigură la nivel judeţean, implementarea politicilor şi strategiilor din domeniul de
activitate al ministerului, conform Legii 157/15.07.2016 și H.G. 860/16.11.2016
1. OBIECTIV GENERAL
Misiunea DAJ Sălaj este 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.
2. OBIECTIVE SPECIFICE
Acordarea în timp util a subvențiilor pentru agricultură
Refacerea și extinderea sistemului de irigații. Apă gratuită până la stația de punere sub presiune
Dezvoltarea sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor
Program de stimulare a producției vegetale, zootehnice și a acvaculturii prin înființarea unui credit
de dezvoltare a afacerii cu garanții de stat
5. Program de susținere pentru produse deficitare
6. Creșterea absorbției fondurilor europene
7. Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și industria alimentară
8. Program de înființare a centrelor de colectare și procesare pentru legume/fructe și pentru unele
produse de origine animală
9. Program de încurajare a activităților din zona montană.
10. Program național de cercetare-dezvoltare
11. Program de încurajare a agriculturii ecologice și a produselor tradiționale.
12. Facilități pentru fermierii români
1.
2.
3.
4.

POLITICI PUBLICE
Ajutor de minimis pentru producătorii agricoli în anul 2018:
Program pentru sprijinirea colectării și comercializării lânii – (Schema de ajutor de minimis 1 leu/kg
de lână).- Au fost înscriși în program un număr de 982 crescători de ovine, până la această dată au depus
actele doveditoare pentru comercializarea lânii un număr de 278 de crescători, cu o cantitate de 532856 kg.
suma acordată 532856 lei
Programul TOMATE spații protejate – Producatori agricoli inscrisi in program – 41 din care :
Ciclu I
15
Ciclu II
26
Suma totală acordata în anul 2018
565713,90 lei
Cantitatea livrata de rosii pe piata
205970 kg
Legumicultori sub 40 de ani inscrisi in program
18
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Program de dezvoltare a raselor de suine românești în regim tradițional - bazna și mangalița
➢ furnizori- 12
➢ procesatori- 1
➢ crescatori- 83
➢ purcei livrati- 324 capete, de la 4 furnizori la 14 crescatori.
➢ Suma totala acordată 2018 - 31000 lei
Programul Național de Sprijin în viticultură-vinificație pentru perioada 2014/2018 - In cadrul
Programului standard de sprijin al sectorului vitivinicolau fost accesate fonduri europene pentru
retehnologizare si modernizare a complexelor de vinificatie de către :
➢ SC Vinum Partium Carastelec -50.000 E.
➢ SC Bibrochem Camar -140.000 E.
➢ SC. Podgoria Silvania -306.000E.
S-au realizat in anul 2018, 24 de proiecte
din care:
- 1 pe submasura 6.1
- 23 pe submasura 6.3
Cursuri de agromediu si agricultură ecologică 2018 - 4 in urma cărora s-au instruit 66 de fermieri pe masura
M10 si 34 de fermieri pe masura M11
Cursuri de instruire de Managementul exploatației agricole 2018 - 37 de cursanți
În cele 3 serii de Lucrător calificat in cultura plantelor au absolvit 77 de cursanti.
S- au întocmit un număr de 43 de compozitii floristice ăn vederea elaborării amenajamentelor pastorale din
care în 2018 - 24
TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ
Bugetul instituției:
➢ Finanțare de la bugetul de stat
- 4143657 lei
➢ Venituri proprii
- 103719 lei
➢ Buget 2018
http://www.dajsj.ro/situatia_platilor.php
➢ Cheltuieli 2018
http://www.dajsj.ro/situatia_platilor.php
➢ Execuție bugetară 2018
http://www.dajsj.ro/situatia_platilor.php
Informații despre litigii în care este implicată instituția – nr. litigii aflate pe rol – 0
- nr. litigii piedute – 0
- nr. litigii câștigate - 0
ORGANICRAMA – pentru vizulizare acesati următorul link: http://www.dajsj.ro/organigrama.php
Informații despre managementul resurselor umane
➢
Informații despre fluctuația de personal – 3 persoane s-au pensionatâ
- 3 modificări rapoart de serviciu prin transfer de la DAJ
- 2 modificări raport de serviciu prin transfer la DAJ
➢
Concursuri organizate – 0
➢
Venitul mediu, inclusiv diferitele sporuri - 6569 RON
RELATIA CU COMUNITATEA
➢ Raport de activitate Legea nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare - publicat pe
pagina de internet a instituției, vizualizare accesând următorul link:
http://www.dajsj.ro/documente_publice.php
➢ Raport de activitate Legea nr. 52/2003, republicată - publicat pe pagina de internet a instituției,
vizualizare accesând următorul link: http://www.dajsj.ro/documente_publice.php
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