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DirecţiaDirecţia pentrupentru AgriculturăAgricultură JudeţeanăJudeţeană SatuSatu MareMare cucu sediulsediul înîn SatuSatu Mare,Mare, strstr..

Lacrimioarei,Lacrimioarei, nrnr.. 3737,, judeţuljudeţul SatuSatu Mare,Mare, esteeste instituţieinstituţie publicăpublică cucu personalitatepersonalitate juridică,juridică,

serviciuserviciu publicpublic deconcentratdeconcentrat înîn subordineasubordinea MinisteruluiMinisterului AgriculturiiAgriculturii şişi DezvoltăriiDezvoltării Rurale,Rurale,

responsabilăresponsabilă cucu implementareaimplementarea politicilorpoliticilor şişi strategiilorstrategiilor MinisteruluiMinisterului AgriculturiiAgriculturii şişi

DezvoltăriiDezvoltării RuraleRurale înîn domeniiledomeniile dede activitateactivitate aleale acestuia,acestuia, statisticăstatistică şişi RICA,RICA, asistenţăasistenţă

tehnică,tehnică, informarea,informarea, îndrumareaîndrumarea şişi consiliereaconsilierea pentrupentru obţinereaobţinerea fondurilorfondurilor europeneeuropene şişi

naţionalenaţionale înîn rândulrândul fermierilor,fermierilor, efectuareaefectuarea activităţiloractivităţilor dede monitorizare,monitorizare, verificare,verificare,

inspecţiiinspecţii şişi controlcontrol înîn domeniiledomeniile dede activitate,activitate, precumprecum şişi cucu altealte atribuţiiatribuţii prevăzuteprevăzute dede

legislaţialegislaţia înîn vigoarevigoare..

DD..AA..JJ.. SatuSatu MareMare areare înîn coordonarecoordonare activitateaactivitatea OO..SS..PP..AA.. SatuSatu MareMare..



Agricultura și dezvoltarea satului românesc reprezintă o prioritate absolută în Agricultura și dezvoltarea satului românesc reprezintă o prioritate absolută în 

programul de guvernare, care propune fructificarea potențialului agricol real al României, programul de guvernare, care propune fructificarea potențialului agricol real al României, 

concomitent cu revitalizarea zonelor rurale prin programe de investiții; sectorul agricol sa concomitent cu revitalizarea zonelor rurale prin programe de investiții; sectorul agricol sa 

devină un motor de creștere economică și o sursă de locuri de muncă pentru populația devină un motor de creștere economică și o sursă de locuri de muncă pentru populația 

din mediul rural, odată cu garantarea veniturilor agricultorilor pentru a evita migrația din din mediul rural, odată cu garantarea veniturilor agricultorilor pentru a evita migrația din 

mediul rural.  mediul rural.  

Se impune accelerarea modernizării agriculturii pentru a se asigura o hrană Se impune accelerarea modernizării agriculturii pentru a se asigura o hrană 

sănătoasă necesdară întregii populații, recâștigarea pieței interne, un trai decent sănătoasă necesdară întregii populații, recâștigarea pieței interne, un trai decent 

fermierilor, reducerea importurilor și creșterea exporturilor de produse agroalimentare. De fermierilor, reducerea importurilor și creșterea exporturilor de produse agroalimentare. De 

asemenea, practicarea unor reforme în domeniul cercetării și inovării în agricultură și asemenea, practicarea unor reforme în domeniul cercetării și inovării în agricultură și 

elaborarea unui program național de cercetareelaborarea unui program național de cercetare--dezvoltare agricolă reprezintă priorități ale dezvoltare agricolă reprezintă priorități ale 

Programului Guvernului.Programului Guvernului.



Măsuri din programul de guvernareMăsuri din programul de guvernare
1. Acordarea în timp util a subvențiilor pentru agricultură (măsura 1 din capitolul  1. Acordarea în timp util a subvențiilor pentru agricultură (măsura 1 din capitolul  
,,POLITICI AGRICOLE ȘI DE DEZVOLTARE RURALĂ” din Programul de guvernare);,,POLITICI AGRICOLE ȘI DE DEZVOLTARE RURALĂ” din Programul de guvernare);
2a Refacerea și extinderea sistemului de irigații (măsura 2);2a Refacerea și extinderea sistemului de irigații (măsura 2);
2b Apă gratuita până la stația de punere sub presiune (măsura 2);2b Apă gratuita până la stația de punere sub presiune (măsura 2);
3. Dezvoltarea sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor (măsura 3);3. Dezvoltarea sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor (măsura 3);
4.Program de stimulare a producției vegetale, zootehnice și a acvaculturii prin înființarea    4.Program de stimulare a producției vegetale, zootehnice și a acvaculturii prin înființarea    
unui credit de dezvoltare a afacerii cu garanții de stat (măsura 4);unui credit de dezvoltare a afacerii cu garanții de stat (măsura 4);
5. Program de susținere pentru produse deficitare etapa 15. Program de susținere pentru produse deficitare etapa 1

--Tomate (măsura 5);Tomate (măsura 5);
6. Cresterea absorbției fondurilor europene (măsura 6);6. Cresterea absorbției fondurilor europene (măsura 6);
7. Program de susținere pentru produse deficitare etapa 2: (Măsura 5)7. Program de susținere pentru produse deficitare etapa 2: (Măsura 5)
8. Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și industria alimentara 8. Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și industria alimentara 
(măsura 7);(măsura 7);
9. Realizarea unui program de pregătire de scurtă durstă pentru lucrătorii din agricultură 9. Realizarea unui program de pregătire de scurtă durstă pentru lucrătorii din agricultură 
în parteneriat public privat (măsura 8);în parteneriat public privat (măsura 8);



Măsuri din programul de guvernare (2)Măsuri din programul de guvernare (2)

10. Program de înființare a centrelor de colectare și procesare pentru legume/fructe și 10. Program de înființare a centrelor de colectare și procesare pentru legume/fructe și 

pentru unele produse de origine animală (măsura 9);pentru unele produse de origine animală (măsura 9);

11. Program de încurajare a activității din zona montană, (masura 10)11. Program de încurajare a activității din zona montană, (masura 10)

12. Program național de cercetare12. Program național de cercetare--dezvoltare (măsura 11);dezvoltare (măsura 11);

13. Program de încurajare a agriculturii ecologice si a produselor tradiționale (măsura 12);13. Program de încurajare a agriculturii ecologice si a produselor tradiționale (măsura 12);

14. Reforma instituțională a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a instituțiilor din 14. Reforma instituțională a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a instituțiilor din 

subordine (măsura 13);subordine (măsura 13);

15. Facilități pentru fermierii români (măsura 14)15. Facilități pentru fermierii români (măsura 14)

16. Program de măsuri legislative pentru sectorul agricol (măsura 15)16. Program de măsuri legislative pentru sectorul agricol (măsura 15)



SUPRAFAŢA AGRICOLĂ A JUDEŢULUI  SATU MARESUPRAFAŢA AGRICOLĂ A JUDEŢULUI  SATU MARE
SUPRAFAŢA TOTALĂ A JUDEŢULUI:  441988 ha, din care:SUPRAFAŢA TOTALĂ A JUDEŢULUI:  441988 ha, din care:

Terenuri agricole: 318244  haTerenuri agricole: 318244  ha
Terenuri neagricole: 123744 haTerenuri neagricole: 123744 ha

din care: 72105 ha din care: 72105 ha –– păduri si alte terenuri forestierepăduri si alte terenuri forestiere
SUPRAFAŢA AGRICOLĂ TOTALĂSUPRAFAŢA AGRICOLĂ TOTALĂ –– 318244.76   ha318244.76   ha , din care:, din care:

ARABIL  ARABIL  -- 230077 ha230077 ha
PASUNI  PASUNI  -- 48312 ha48312 ha
FANETE  FANETE  -- 27577 ha27577 ha
VII         VII         -- 3623 ha3623 ha
LIVEZI    LIVEZI    -- 8655 ha8655 ha

ARABIL ARABIL –– 230077 ha230077 ha



I. I. Însămânțări   de toamnă (2017)  ha și II. Stadiul lucrărilor privind recoltareaÎnsămânțări   de toamnă (2017)  ha și II. Stadiul lucrărilor privind recoltarea

Producțiile obținute sunt comparabile cu cele din anul precedent cu mențiunea că și calitatea Producțiile obținute sunt comparabile cu cele din anul precedent cu mențiunea că și calitatea 
grâului este una bună spre foarte bună, județul nostru fiind ferit de fenomenele meteorologice grâului este una bună spre foarte bună, județul nostru fiind ferit de fenomenele meteorologice 
extreme sau ploi care să ducă la încolțirea boabelor.extreme sau ploi care să ducă la încolțirea boabelor.

Nr.
Crt.

Cultura Suprafață 
însămânțată

Suprafață 
recoltată

Producția 
obținută

To

Producția 
medie
Kg/ha

1. Grâu 37.296 37.296 190.209 5.090

2. Secară 300 300 1.440 4.800

3. Triticale 5.698 5.698 27.350 4.799

4. Orz 1.992 1.992 9.960 5.000

5. Orzoaică de toamnă 353 353 1.557 4.410

6. Rapiță pentru ulei 13.900 13.900 43.090 3.100



I.Însămânțări de primăvară (2018) ha  și II. Stadiul lucrărilor privind recoltareaI.Însămânțări de primăvară (2018) ha  și II. Stadiul lucrărilor privind recoltarea

Nr.
Crt.

Cultura Suprafață 
însămânțată

Suprafață 
recoltată

Producția
Totală
Tone

Producția 
medie
Kg/ha

1. Orzoaică de primăvară 490 490 1.764 3.600
2 Ovăz 5.200 5.200 15.080 2.900
3. In pentru ulei 50 0
4. Mazăre boabe – total 250 250 800 3.200
5. Porumb  boabe - consum 70.000 0
6. Porumb  boabe - samanta 0 0
7. Sorg boabe - consum 700 0
8. Sorg boabe - samanta 0 0
9. Floarea-soarelui - consum 29.000 280
10. Floarea-soarelui - samanta 0 0
11. Tutun 1 1
12. Sfeclă de zahăr 0 0
13. Cartof toamnă –total- 3.500 280
14. d.c. cartof sămânță 0 0
15. Tomate vară-toamnă 800 200
16. Struguri de masa 45 15

17. Struguri de vin 3.578 0

18. Orez 0 0



III. Pregătirea pentru campania de toamnăIII. Pregătirea pentru campania de toamnă

Programul pentru însămânțările din toamna anului 2018 și  Suprafețele Programul pentru însămânțările din toamna anului 2018 și  Suprafețele 
însămânțate în toamna anului 2018însămânțate în toamna anului 2018

Total însămânțări în toamnă: 63.011 ha  realizat   340 ha Total însămânțări în toamnă: 63.011 ha  realizat   340 ha (la plante de (la plante de 
nutreț).nutreț).

În paralel cu pregătirea terenului pentru însămânțările de toamnă vor fi recoltate În paralel cu pregătirea terenului pentru însămânțările de toamnă vor fi recoltate 
producțiile culturilor: producțiile culturilor: 

Porumb boabe consumPorumb boabe consum 70000 ha70000 ha
Sorg boabe consum   Sorg boabe consum   700 ha700 ha
Floarea soarelui consumFloarea soarelui consum 28720 ha28720 ha
Soia boabeSoia boabe 8800 ha8800 ha
Cartofi toamnă Cartofi toamnă 3220 ha3220 ha
Tomate varăTomate vară--toamnătoamnă 600 ha600 ha
Struguri de masăStruguri de masă 30 ha30 ha
Struguri de vinStruguri de vin 3578 ha3578 ha



IV. AGRICULTURA ECOLOGICĂIV. AGRICULTURA ECOLOGICĂ

În deplină corelaţie cu În deplină corelaţie cu conservarea şi protectia mediuluiconservarea şi protectia mediului este sistemului de este sistemului de 
agricultură ecologică. agricultură ecologică. 
Rolul sistemului de agricultură ecologică este de a produce hrană mai curată, Rolul sistemului de agricultură ecologică este de a produce hrană mai curată, 
mai potrivită metabolismului uman. mai potrivită metabolismului uman. Unul dintre principalele scopuri ale Unul dintre principalele scopuri ale 
agriculturii ecologice este producerea de produse agricole şi alimentare agriculturii ecologice este producerea de produse agricole şi alimentare 
proaspete şi autentice, prin procese create să respecte natura şi sistemele proaspete şi autentice, prin procese create să respecte natura şi sistemele 
acesteia.acesteia.
Astfel, în cursul anului 2018 sAstfel, în cursul anului 2018 s--au înscris în agricultura ecologicăau înscris în agricultura ecologică mai mulți fermieri după mai mulți fermieri după 
cum urmează:cum urmează:
--Nr.Total înscriși în agricultura ecologică 2018Nr.Total înscriși în agricultura ecologică 2018 : : 809809 operatori, din careoperatori, din care ::

797 producători797 producători agricoli;agricoli;
4 procesatori;4 procesatori;

6 comercianți;6 comercianți;
1 importator1 importator ;;
1 exportator.1 exportator.



V. Acordarea unor ajutoare de minimis prin D.A.J.V. Acordarea unor ajutoare de minimis prin D.A.J.

UnUn obiectiv important din cadrul Programului de Guvernare pentru Agricultură obiectiv important din cadrul Programului de Guvernare pentru Agricultură 
este este ,,Refacerea balanței import ,,Refacerea balanței import –– export pentru produsele deficitare”.export pentru produsele deficitare”.
În scopul reducerii importurilor și asigurarea consumului din producția internăÎn scopul reducerii importurilor și asigurarea consumului din producția internă, începând , începând 
cu anul 2017 M.A.D.R. derulează Programul pentru susținerea produselor cu anul 2017 M.A.D.R. derulează Programul pentru susținerea produselor 
deficitare, program care a început în anul 2017, prin selectarea, pe baza datelor deficitare, program care a început în anul 2017, prin selectarea, pe baza datelor 
statistice a câte două produse  agrostatistice a câte două produse  agro--alimentare deficitare pe an.  Primul produs alimentare deficitare pe an.  Primul produs 
(an 2017)(an 2017): tomatele.   : tomatele.   

Astfel sunt în derulareAstfel sunt în derulare ::
H.G.943/2017 program tomate 2018H.G.943/2017 program tomate 2018
Realizări 2018Realizări 2018 ::
Număr total de beneficiari înscrișiNumăr total de beneficiari înscriși --165165 ;;
Au încheiat Ciclul I Au încheiat Ciclul I -- 3232 ;;
Deconturi plătite (lei) Deconturi plătite (lei) -- 441532,8441532,8 ;;
înscriși Ciclul IIînscriși Ciclul II --133133 ;;
plantat Ciclul IIplantat Ciclul II ––108108 ;;
rodiri ciclul II rodiri ciclul II -- 6969 ;;
Mai livrează pe piață  Mai livrează pe piață  -- 8888 ;;



V. Acordarea unor ajutoare de minimis prin D.A.J. (2)V. Acordarea unor ajutoare de minimis prin D.A.J. (2)

H.G. nr. 9/2018 program de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna H.G. nr. 9/2018 program de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna 
și   Mangalițași   Mangalița

In acest program sIn acest program s--au înscris, un număr deau înscris, un număr de : : 
124 crescatori care au solicitat124 crescatori care au solicitat ––un numar de 1178 purcei;;un numar de 1178 purcei;;
furnizori purcei înscriși 10furnizori purcei înscriși 10-- cu un număr de 116 capete scroafe și scrofițe cu 345 purceicu un număr de 116 capete scroafe și scrofițe cu 345 purcei ;;
Numar procesatori înscrișiNumar procesatori înscriși--11 ;;

--În cadrul acestui program sÎn cadrul acestui program s--au livrat 18 capete purcei (au livrat 18 capete purcei (În luna aprilie a avut loc prima În luna aprilie a avut loc prima 
livrare de purcei în număr de 4 capete, de la un furnizor din comuna Socond, jud. Satu livrare de purcei în număr de 4 capete, de la un furnizor din comuna Socond, jud. Satu 
Mare, iar  Mare, iar  în iunie 2018 sîn iunie 2018 s--au livrat 14 purcei).au livrat 14 purcei).
În momentul de față există un număr de 56 purcei disponibili pentru livrare.În momentul de față există un număr de 56 purcei disponibili pentru livrare.



V. Acordarea unor ajutoare de minimis prin D.A.J. (3)V. Acordarea unor ajutoare de minimis prin D.A.J. (3)

H.G. nr. H.G. nr. 500500/2018 pr/2018 privind aprobarea schemei ivind aprobarea schemei –– Ajutor de minimis pentru Ajutor de minimis pentru 
aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru 
comercializarea lâniicomercializarea lânii

În baza HG nr. 500 din 13 iulie 2017  privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea În baza HG nr. 500 din 13 iulie 2017  privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea 
programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii", Direcția pentru programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii", Direcția pentru 
Agricultură Județeană Satu Mare până la sfârșitul lunii august 2017 a înscris în program toți beneficiarii Agricultură Județeană Satu Mare până la sfârșitul lunii august 2017 a înscris în program toți beneficiarii 
eligibili care au solicitat înscrierea.eligibili care au solicitat înscrierea.
Numărul total de beneficiari înscriși la 31.08.2017 este de 740, cu un  numar  aproximativ de 258543 Numărul total de beneficiari înscriși la 31.08.2017 este de 740, cu un  numar  aproximativ de 258543 
capete oi, iar cantitatea de lână estimată a fi comercializată este de 775628 kg, din care: 768128 kg capete oi, iar cantitatea de lână estimată a fi comercializată este de 775628 kg, din care: 768128 kg 
Țurcană și 7500 kg Merinos.Țurcană și 7500 kg Merinos.
Până în data de 27.08. 2018Până în data de 27.08. 2018 au depus actele spre decontare un număr de:au depus actele spre decontare un număr de:
116 beneficiari pentru 229137  kg lâna, din care116 beneficiari pentru 229137  kg lâna, din care : 223617 kg Țurcană, 4920 kg Merinos și 600 kg Alte : 223617 kg Țurcană, 4920 kg Merinos și 600 kg Alte 
rase, cu mențiunea că deconturile se primesc în continuare.rase, cu mențiunea că deconturile se primesc în continuare.

Numărul de beneficiari care au depus documente de valorificare lână este destul de mic din cauza Numărul de beneficiari care au depus documente de valorificare lână este destul de mic din cauza 
prețului mic la lână și a centrelor de colectare puține.prețului mic la lână și a centrelor de colectare puține.
Astfel la nivel de țară există un număr de 23 Centre conform listei atașateAstfel la nivel de țară există un număr de 23 Centre conform listei atașate ..
Aceste centre se găsesc în județeleAceste centre se găsesc în județele : Bacau 2: Bacau 2 ; Bistrița Nasăud 1; Bistrița Nasăud 1 ; Brăila 1; Brăila 1 ; Constanța 4; Constanța 4 ; Galați 1; Galați 1 ; ; 
Maramureș 3Maramureș 3 ; Sibiu 8; Sibiu 8 ; Suceava 1; Suceava 1 ; Tulcea 1; Tulcea 1 ; Vaslui 1. ; Vaslui 1. 



VI. Situația Amenajamentelor pastorale în județul Satu MareVI. Situația Amenajamentelor pastorale în județul Satu Mare

Din cele 65 UATDin cele 65 UAT--uri, 53 au proiecte de amenajament pastoral finalizate, 8 dintre acestea se uri, 53 au proiecte de amenajament pastoral finalizate, 8 dintre acestea se 
află în curs de elaborare și 4 UATaflă în curs de elaborare și 4 UAT--uri au probleme juridice.uri au probleme juridice.

VII. VII. Aplicarea Legii nr. 17/2014 privind vânzarea terenurilor  din extravilanAplicarea Legii nr. 17/2014 privind vânzarea terenurilor  din extravilan

--SS--au depus in  2018 un  număr de 1852 oferte vânzare teren extravilan pentru 2365,83 ha.au depus in  2018 un  număr de 1852 oferte vânzare teren extravilan pentru 2365,83 ha.
--SS--au eliberat un număr de 1763 Avize finale.au eliberat un număr de 1763 Avize finale.

VIII. Eliberarea avizelor consultativeVIII. Eliberarea avizelor consultative

Pentru aplicarea Legii nr. 145/2014 Pentru aplicarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agricol,produselor din sectorul agricol, în vederea eliberării atestatelor de producător:în vederea eliberării atestatelor de producător:
-- ss--au emis un număr de 1555 avize consultative.au emis un număr de 1555 avize consultative.

IX. În secorul pomicol  sIX. În secorul pomicol  s--au eliberat:  au eliberat:  

-- 23 autorizații plantare livezi în 201823 autorizații plantare livezi în 2018 ;;
-- 9 autorizații defrișare livadă în 2018.9 autorizații defrișare livadă în 2018.



X. Măsuri legislative din Programul de Guvernare pentru agricultură X. Măsuri legislative din Programul de Guvernare pentru agricultură 

Reglementarea mai strictă a condițiilor legale privind achiziționarea terenurilorReglementarea mai strictă a condițiilor legale privind achiziționarea terenurilor
Îmbunătățirea legislației din agricultură în sensul eliminării reglementărilor paralele Îmbunătățirea legislației din agricultură în sensul eliminării reglementărilor paralele ––
Codul AgriculturiiCodul Agriculturii
Realizarea Realizarea Codului apei și solului Codului apei și solului 
Simplificarea legislației și a procedurilor privind formele de sprijin din agricultură pe Simplificarea legislației și a procedurilor privind formele de sprijin din agricultură pe 
principiul ’’o singură cerere, un singur ghișeu”.principiul ’’o singură cerere, un singur ghișeu”.
Îmbunătățirea legislației cu privire la trasabilitatea produselor agroalimentare.Îmbunătățirea legislației cu privire la trasabilitatea produselor agroalimentare.
Realizarea unui sistem unitar de monitorizare a produselor intrate pe piața de consum care Realizarea unui sistem unitar de monitorizare a produselor intrate pe piața de consum care 
să facă posibilă eliminarea ,,din fașă” a produselor contrafăcute sau neconforme, care pot să facă posibilă eliminarea ,,din fașă” a produselor contrafăcute sau neconforme, care pot 
afecta sănătatea consumatorului.afecta sănătatea consumatorului.
Crearea de fonduri mutuale agricole pentru stabilirea veniturilor în cazul volatilității Crearea de fonduri mutuale agricole pentru stabilirea veniturilor în cazul volatilității 
prețurilor la produsele agricole sau a produselor înregistrate.prețurilor la produsele agricole sau a produselor înregistrate.
Revizuirea cu celeritate a legislației referitoare la managementul ambalajelor, ecarisaje și Revizuirea cu celeritate a legislației referitoare la managementul ambalajelor, ecarisaje și 
dejecții.dejecții.


