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ACTIVITĂȚI  SPECIFICE  

 

 

• AJUTOARE  DE MINIMIS 

• MONITORIZARE ȘI STATISTICĂ AGRICOLĂ 

• AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ și PRODUSE TRADIȚIONALE 

• FORMARE PROFESIONALĂ 

• CONSULTANȚĂ AGRICOLĂ 

• ELIBERARE AVIZE CONSULTATIVE-LEGEA 145/2014 

• VÂNZĂRI DE TERENURI(implementarea Legii 17/2014) 

• INSPECȚII TEHNICE 

• IRIGAȚII  

• EVENIMENTE  organizate -DaJ OLT 

• Recensamantul general agricol –OUG 22/2020 
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• AJUTOARE   DE MINIMIS 

 

➢ Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției 
de usturoi-HG108/2019 modificatăcu HG 436/2021 

Solicitanți  înscriși în Program 140; 
Beneficiari-108; 
Suprafața pentru care s-a solicitat sprijin-144ha; 
Suprafața eligibila 99 ha; 

        Valoarea sprijinului-        1.447.279lei. 

 

 

➢ Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului  de susținere a producției de 
legume în spații protejate pentru anul 2021 în conformitate cu prevederile HG nr. 
651/2021 

    -efectuarea verificarilor privind existența suprafețelor declarate si evaluarea 

productiei ,de catre comisii mixte APIA-DAJ ; 

    -nr. fișe de verificare a existenței suprafeței, a culturii și de evaluare a producției       

înainte de recoltare-4350; 

Finanțarea s-a  derulat prin APIA. 
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• MONITORIZARE ȘI STATISTICĂ AGRICOLĂ 

-Monitorizarea culturilor agricole 

Principali indicatori  în producţia vegetală în anul  2020-2021                                                                                                    

Indicatorul Anul 2021 

GRAU  

Suprafata-ha 125320 

Prod. medie-kg/ha 6023 

Prod. totala-to 754858 

TRITICALE  

Suprafata-ha 4600 

Prod. medie-kg/ha 5000 

Prod. totala-to 23000 

Orz  

Suprafata-ha 15200 

Prod. medie-kg/ha 5900 

Prod. totala-to 89768 

ORZOAICA TOAMNA  

Suprafata-ha 4500 

Prod. medie-kg/ha 6255 

Prod. totala-to 28150 

ORZOAICA PRIMAVARA   

Suprafata-ha 3200 

Prod. medie-kg/ha 2500 

Prod. totala-to 8000 

OVAZ  

Suprafata-ha                          4500 

Prod. medie-kg/ha 2900 

Prod. totala-to                          13050 

PORUMB  

Suprafata-ha 89000 

Prod. medie-kg/ha 4276 

Prod. totala-to 380560 

SORG BOABE  

Suprafata-ha 1000 

Prod. medie-kg/ha 2000 

Prod. totala-to 2000 

OREZ  

Suprafata-ha 720 

Prod. medie-kg/ha 3304 

Prod. totala-to 2379 

MAZĂRE  

Suprafata-ha 6400 

Prod. medie-kg/ha 2550 
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Prod. totala-to 16320 

FASOLE BOABE  

Suprafata-ha 410 

Prod. medie-kg/ha 1200 

Prod. totala-to 492 

LINTE  ȘI BOB  

Suprafata-ha 91 

Prod. medie-kg/ha 1000 

Prod. totala-to 91 

FLOAREA SOARELUI  

Suprafata-ha 86300 

Prod. medie-kg/ha      2430 

Prod. totala-to 210.000 

SOIA  

Suprafata-ha 4200 

Prod. medie-kg/ha 1237 

Prod. totala-to 5196 

SORG MATURI  

Suprafata-ha 147 

Prod. medie-kg/ha 2040 

Prod. totala-to 300 

TUTUN  

Suprafata-ha 9 

Prod. medie-kg/ha 2000 

Prod. totala-to(tutun uscat) 18 

CARTOFI  

Suprafata-ha 1900 

Prod. medie-kg/ha 17000 

Prod. totala-to 32500 

LEGUME  

Suprafata-ha 11170 

Prod. medie-kg/ha 20688 

Prod. totala-to 231093 

PEPENI TOTAL –VERZI+GALBENI  

Suprafata-ha 1223 

Prod. medie-kg/ha 28781 

Prod. totala-to 35200 

LIVEZI PE ROD  

Suprafata -ha 2249 

Productie medie kg/ha 12518 

Prod. totala to 28155 

VII PE ROD  

Suprafata-ha 6864 

Prod. medie-kg/ha 6214 

Prod. totala-to 42650 

PASUNI+ FANETE  

Suprafata -ha 32667 

Productie medie kg/ha 6765 

Prod. totala to 221000 
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     Din  centralizarea  datelor ,referitoare la culturile  agricole înfiinţate în toamna 
anului 2021 şi   întocmirea balanţei suprafeţelor   agricole  ,situaţia finală  se prezintă 
astfel: 
       

Cultura  Suprafața semănata în toamna anului  
2021 
(ha) 

Grâu +secară +triticale 132329 

Orz 15322 

Orzoaică de toamnă  4500 

Rapiță 14500 

Legume 1728 

TOTAL 11170 

 
     
 
      Suprafeţe propuse a fi cultivate în  primăvara  anului  2022 

   CULTURA Suprafața propusă pentru semănat  
în primăvara anului 2022 
(ha) 

Ovăz 4000 

Orzoaică de primăvară 3500 

Porumb+sorg comun 85391 

Orez 750 

Fl. soarelui consum 85000 

Soia  5000 

Mazare boabe 6200 

Fasole boabe  1200 

Cartofi total 3000 

Legume de câmp și solarii 13700 

Peeni verzi și galbeni 1550 

Tutun 15 

Plante de nutreț 10300 

TOTAL 219606 

 

 

-Monitorizarea in sectorul zootehnic 

   Efective de animale  la 31.12.2021 

Nr. crt Specificare Total 
u/m 
- cap - 

                       Sector privat 

Societați 
și asoc.private u/m 
cap. 

Ferme 
familiale u/m 
cap. 

1 Bovine total 29231 864 28367 

2 Porcine total 72081 - 72081 
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3 Ovine total 177990 1820 176170 

4 Caprine total 176024 - 176024 

5 Pasari total 1285350 571000 714350 

6 Cabaline 25648 56 25592 

7 Iepuri 3380  3380 

8 Familii de albine 41845  41895 

9 Animale de blană 200  200 

 

-Alte activități de monitorizare :  

-Realizarea/actualizarea bazei de date privind: 

-exploatațiile agricole de pe raza județului Olt; 

-furnizorii de input-uri :echipamente,utilaje,semințe,material saditor,etc. 

 

 

• AGRICULTURA ECOLOGICĂ și PRODUSE TRADIȚIONALE 

➢ Nr.producători in producția vegetală 179 

➢ Nr. producători în producția animală10 

➢ Nr. comercianți  3 

➢ Nr. procesatori 3 

➢ Nr.exportatori -1 

 

SPECIFICARE                       CONVERSIE                            CERTIFICAT  

Cultura plantelor                   4612,23 ha                               1965,88 ha 

Apicultură                             465   familii  albine                  1324 familii de albine 

Găini ouătoare                      -                                                20.209 cap.                       

• Produse tradiționale-in anul 2021 a fost înscris un produs tradițional in 

Registrul Național al Produselor Tradiționale si anume- cârnați oltenești. 

 

• FORMARE PROFESIONALĂ 

✓ Cursuri de calificare  finalizate 

LEGUMICULTOR-Slatina -41 cursanți,participanți la  un numar de 4 cursuri; 

✓     Cursuri de inițiere 
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PESCAR ÎN APE INTERIOARE șI DE COASTĂ-Slatina-49 cursanți,participanți la 

un numar de 4 cursuri. 

✓      Cursuri de instruire a beneficiarilor masurilor PNDR 

       -Masura 10-Agro-mediu și clima 17; 

-Măsura        11- Agricultură ecologică -58 cursanti; 

-Submăsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri -2 cursanți; 

-Submăsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici -3 cursanți; 

           Cursuri de  formare și perfecționare a specialiștilor consultanti 

-Cursuri formator-2; 

     -CONSULTANȚĂ AGRICOLĂ 

- Acțiuni de asistență de specialitate în domeniul culturilor energetice;  

- Acțiuni  de asistență tehnică privind respectarea normelor de ecocondiționalitate în 

cadrul schemelor și masurilor de sprijin pentru agricultori; 

- Acțiuni de asistență tehnică privind aplicarea masurilor prevazute in Programul de 

acțiune pentru zonele vulnerabile la nitrați ; 

-Consiliere și asistență tehnică în vederea constituirii formelor asociative în 

agricultură. 

-Acordarea de asistență tehnică de specialitate și consultanță individuală pentru 

fermieri ,transfer de tehnologie și inovare în agricultură 

        -Alte  activități de consultanță agricolă   

-Amenajamente pastorale  în vederea organizarii,administrarii și exploatarii pajiștilor 

permanente 

Au fost elaborate un număr de 83 de  proiecte de amenajamente pastorale. 

-Identificarea potențialilor beneficiari ai masurilor din PNDR ,asistență tehnică și 

consilierea acestora acestora în accesarea fondurilor europene -218; 

-Consiliere și asistenta tehnică de specialitate pentru elaborarea dosarelor de 

plati pentru proiectele finanțate prin PNDR.-M 6.3.-15 documentații; M 6.1-20 

documentații. 

-Elaborarea de proiecte pentru accesarea fondurilor europene-15. 

-Întocmirea cererilor de plata și modificari de Planuri de afaceri -35 de 

documentații. 

• ELIBERARE  AVIZE  CONSULTATIVE în vederea obținerii atestatului de 

producator- 2153 avize consultative. 
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. 

• VÂNZĂRI DE TERENURI 

 

-Oferte înregistrate -4824; 

-Suprafața de teren -4282,3881ha; 

-Avize emise-933; 

-Avize negative-9. 

Scoaterea terenurilor situate în extravilanul localitaților , din circuitul 

agricol 

✓ Ordinul 83/2018 

-41  Decizii de aprobare de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol-

aferente unei suprafețe de  366.914,3 mp; 

✓ Ordinul 1056/2018 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și 

eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor 

agricole 

- 5 Avize privind clasa de calitate .necesare introduceri în intravilan a terenurilor 

agricole și a celor cu amenajări de îmbunătățiri funciare în baza studiului urbanistic 

PUG/PUZ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

• INSPECȚII TEHNICE 

I Inspecția    Vitivinicolă 

• -35 de inspecții la operatorii din sectorul vitivinicol; 
-175 de  documente de însoţire a produselor vitivinicole vrac- verificate și 
vizate,aferente unei cantitați de 13453,86 hl vin vrac (Ordinul MADR 234/2004); 
-40 de probe de produse și subproduse vitivinicole-prelevate(probele analizate au 
respectat cerințele legale); 
-2 spatii de comercializare a vinului vrac - autorizate(Ordinul  MADR164/2017); 
-A fost  retrasă sub control cantitatea de -5984  l subproduse vinicole (Ordinul MADR 
1562/2014); 
-Verificarea  declarațiilor de stocuri ,a declarațiilor de recoltă si de producție -12          
(OMADR nr. 144 din 11 mai 2017 privind aprobarea documentelor de evidenţă a 
producţiei vitivinicole ); 
-Verificarea si aprobarea unui Plan de reconversie a plantatiilor viticole,pentru 
inființarea unei suprafețe de vita de vie de 9,04 ha cu sprijin comunitar.Valoarea 
maxima a acestui sprijin este de 152.278 euro.Finanțarea se deruleaza prin APIA. 
-Verificarea faptica,si vizarea a 9 anexe de plantare ,pentru inființarea unei suprafete 
de 13 ha vita de vie,din care 9,04 ha cu sprijin comunitar. 
-Verificarea faptică și vizarea  a  4declarații  de defrisare pentru suprafata de 3,24  ha 
viță de vie(OMADR 364/2015); 
-Consiliere producatori din domeniul viticol in vederea accesării fondurilor europene; 

-Intocmirea situației statistice in sectorul vitivinicol . 
 
 

• Inspecția Legume Fructe 
-Număr total de operatori economici controlați -149(Lg 348/2003,Lg 312/2003,O.M. 
420/2008); 
-S-au aplicat un număr de 29 avertismente și o amenda contravențională de 1000 lei; 
-S-au eliberat un număr de 215 Certificate cu Standardele de Comercializare pentru 
fructe și legume proaspete ,pentru  mere ,destinate Programului de încurajare a 
consumului  de fructe proaspete în școli; 
-S-a eliberat   o Autorizație  de plantare pentru pomi și arbuști fructiferi pentru o 
suprafață de 6,27 ha,din care 3,42 ha piersic,2,05 ha prun și 0,80ha gutui. 
-S-au eliberat  10 Autorizații de tăiere pentru 16 nuci răzleți; 
-S-a eliberat  o autorizație de defrișare pomi fructiferi (prun)pentru o suprafață 89,50 
ha. 

 

 

• Inspecția Tehnică în domeniul Agriculturii ecologice 
-Număr total operatori controlați -10,după cum urmează: 
-10 operatori inscriși in agricultura ecologică- verificați în baza OM 895/2016 privind 
supravegherea activitatii organismelor de inspectie si certificare , pe baza esantionului 
transmis de MADR,din care: 
1 operatori productie animala ; 
-9 operatori productie vegetala; 
- Participarea  la prelevarea de probe impreuna cu inspectorul Organismului de 
Control. 
 

 

• Inspecții in domeniul fertilizanților(HG 1261/2007) 
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    -29  operatori economici verificați; 

 

• Inspecția depozite de cereale(OUG12/2006) 

     - 71 operatori  economici verificați; 

     - 4 autorizații anulate. 

     Inspecția in industria alimentară(OUG 12/2006) 

- 11operatori economici verificați; 

- 1 operator verificat  in domeniul produselor tradiționale. 

• Inspecția in domeniul cultivării plantelor ce conțin substanțe  

stupefiante     și psihotrope (Lg.339/2005) 

    -1operator  economici verificat . 

• Inspectia in domeniul cultivarii  tutunului -2 producători  verificați; 

• Verificarea  modului  de gestionare ,utilizare .intreținere și exploatare a 

investițiilor  finanțate  de catre MADR ,la Liceul  Tehnologic Dimitrie Petrescu 

din Caracal.  Suma acordata a fost  de 200.000 lei  și    utilizată pentru 

achiziționarea unor echipamente agricole  și înființarea unei suprafețe de 

spatii protejate  . 

 

-Irigații 

 - OUAI-URI  inființate -36 ,aferent  suprafaței  de 92.646 ha , 

   -Federații de udatori  -2; 

-Suprafața totală amenajata pentru irigat -179.814 ha; 

Suprafața contractată  in anul 2021-59.296 ha. 

Suprafața la prima udare 7815 ha,suprafața irigată total 36.417 ha. 

Valoarea investițiilor in anul 2021 a fost de 12.327.000 lei . 

 -Alte activități: 

-Participarea in cadrul Comitetului   județean  pentru  situații de urgență . 

-Participarea in cadrul comisiilor mixte pentru situații de urgență la constatarea și 

evaluarea pagubelor,produse de fenomene meteorologice nefavorabile. 

-Participarea in comisii mixte privind identificarea terenurilor cu destinație agricolă 

ocupate abuziv ,aflate in administrarea ADS 
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--Participarea in comisii mixte la  acțiuni de eradicare a  focarelor  de pestă porcină; 

 

-Propunerea  prețurilor  medii ale produselor agricole  transmise  Consiliului Județean 

,potrivit Legii 227-Codul fiscal 

-Participarea în comisii mixte, în  campanii de informare și conștientizare împreună cu 

parteneri locali și stabilizarea măsurilor  ce se impun pentru limitarea ariei de 

extindere a Ambroziei  și   eradicarii acestei plante . 

-Propunerea  normelor  de venit pe  baza metodologiei stabilite prin hotărâre a 

Guvernului  și  transmiterea la   Direcția Generală ale  Finanțelor Publice Olt. 

• EVENIMENTE organizate de DAJ OLT 

✓    ÎNTÂLNIRI CU REPREZENTANȚII MASS –MEDIA ,cu prezentarea     

activităților curente  din  agricultura  județului OLT 

✓     Activități de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari cu 

privire la accesarea masurilor de sprijin din PNDR și a schemelor de plăți 

directe . 

✓ Intâlniri cu  fermieri privind  organizarea in diferite forme de 

asociere,cu beneficiile  locale,zonale sau regionale utilizând puterea 

colectivă in scopul creșterii prosperității membrilor,cu drepturi stabilite 

democratic. 

✓ Mediatizarea prevederilor HG 108/2019, modificată și completată cu HG 

436/2021privind schema de Ajutor de minimis pentru aplicarea 

Programului de sustinere a producției de usturoi; 

✓ Mediatizarea prevederilor HG 651/2021, privind schema de Ajutor de 

minimis pentru aplicarea Programului de sustinere a producției de 

legume în spații protejate. 

✓ Mediatizarea avantajelor privind  practicarea sistemului de agricultură             

ecologică și modul de inregistrare  a operatorilor  ,în conformitate cu 

legislația in vigoare. 

• RECENSAMÂNTUL GENERAL AGRICOL 

La nivelul județului Olt pentru acesta activitate a fost alocată suma de 3.460.852 

lei .Numarul de recenzori si recenzori sefi a fost de 673 de persoane. 

Numarul de exploatații  recenzate -97.872. 

 Organizarea şi efectuarea recensământului s-a  realizat  de către 

Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

și Ministerul Afacerilor Interne și  structurile teritoriale din subordinea 

acestora, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru 
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Recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale. 

În urma acestei acțiuni se  asigură   informațiiile necesare stabilirii 

caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole in vederea  

fundamentarii politicilor agricole și de dezvoltare rurală la nivel național și 

european. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Gabriela ANDRONIE  

                                                                         Întocmit, 

                                                                               Bodescu Florica 

 

 

 

                                                                                                                                                     


