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Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Hunedoara

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Hunedoara este institutie publica cu personalitate juridică,
serviciu public deconcentrat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
responsabila cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
în domeniile de activitate ale acestuia, statistic și RICA, asistenţa tehnică, informarea, indrumarea
și consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, efectuarea
activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniile de activitate, precum şi cu
alte atribuţii prevăzute de HG nr. 860/2016, privind organizarea si stabilirea atributiilor directiilor
pentru agricultura judetena si a municipiului Bucuresti.



Ajutor de minimis pentru

aplicarea programului de 

susţinere a produsului tomate

în spaţii protejate

 Număr total de beneficiari

înscriși în program – 46 

 27 de beneficiari au primit 

ajutorul de minimis în valoare
de 372.453,3 lei, în prima etapă 

(ianuarie-mai )

 19 beneficiari înscrisi pentru a 

doua etapă (noiembrie-

decembrie)



935 - beneficiari
înscrişi în programul de
susţinere a produsului

lână

Cantitatea de lână 
comercializată pana in 

prezent

111,6 tone

Ajutor de minimis pentru lana



Ajutor de minimis pentru aplicarea programului 
de susținere a crescatorilor de porci din rasele 
Bazna și/sau Mangalita în vederea producerii 

cărnii de porc

S-au inscris un numar de:

- 15 furnizori de purcei din rasa Bazna si/ 

sau Mangalita

- 126 crescatori de purcei din rasa Bazna si/ 

sau Mangalita

- 4 procesatori – unitati autorizate sanitar

veterinar pentru procesarea cărnii

Au fost livrati cu titlu gratuit, de la furnizorii

de purcei din rasa Bazna si/ sau Mangalita

catre crescatori de purcei din rasa Bazna si/

sau Mangalita un numar de 20 purcei,

valoarea ajutorului de minimis incasat de

catre furnizori fiind de 5.000 lei



FORMARE PROFESIONALĂ

Meseria Număr absolvenți
Lucrător în cultura plantelor 33

Lucrător în creșterea animalelor 110

Pomicultor 25

Apicultor 17

Total 185

Cursuri de iniţiere:

Agromediu şi climă 

Numar absolventi 107



Situaţia vânzărilor de terenuri agricole

extravilane prevăzute de Legea nr. 17/2014

01.01.2018-30.06.2018

 Oferte de vânzare – 811

 Suprafaţa totală din oferte – 375 ha

 Pretul mediu pe ha în SEM.I 2017 a fost de 

7.506  lei.

 Pretul mediu pe ha în SEM.I 2018 a fost de 

23.869 lei. 



Situaţia comparativã a culturilor agricole
în anii 2017/2018

-hectare-

Anul

2018

Anul

 2017



Nr.

Crt.
Cultura

Anul 2018

kg/ha

1. Grâu 4.500

2. Porumb 6.000

3. Cartofi 16.800

4. Legume 14.772

5. Floarea Soarelui 3.000

6. Soia 3.100

Productii medii (kg/ha)



Specificare
30.06.2018

30.06.17
Diferente +/-

(nr.)

Număr autorizatii plantare 24 16 +8

Autorizatii de plantare emise la data de 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017

Specificare
30.06.2018 30.06.2017 Diferente +/-

(nr.)

Număr autorizatii defrisare 7 4 +3

Autorizatii de defrisare emise la data de 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017

Specificare
30.06.2018 30.06.2017 Diferente +/-

(nr.)

Număr autorizatii tăiere nuc 23 75 -52

Autorizatii de tăiere nuc emise la data de 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017

Specificare
30.06.2018 30.06.2017 Diferente +/-

(nr.)

Număr avize consultative 
emise

1.245 1.164 +81

Numărul de avize consultative solutionate la Legea nr. 145/2014

Specificare
30.06.2018 30.06.2017 Diferente +/-

(nr.)

Număr autorizatii depozit 1 0 +1

Autorizatii depozit emise la data de 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017



Specia Efective 2017 Efective 2018

Bovine 43855 44532

Porcine 52211 46168

Ovine 337508 411020

Caprine 21302 29574

Pasari 1228576 1270235

Efective animale 2017



Elaborare proiecte de amenjamente pastorale

 Numar de proiecte elaborate    38   

pentru 29848 ha pasune

 Numar de proiecte in curs de elaborare 12   

pentru 20000 ha pasune



Organizare târguri si expoziții agricole

 Expo-Târg Vața de Jos , ediția a-IV-a 2018

număr estimativ de participanți 2500

 ”Bălțata Româneasca” Băcia, ediția a-XVII-a 2017

număr estimativ de participanți 3000



Organizare târguri si expoziții agricole

 ”Țurcana -Regina muntilor, ediția a-XIII-a 2017

număr estimativ de participanți 4000

 ”Expoziție-târg de ovine rasa Țurcana brează, ediția a-X-a 2017

număr estimativ de participanți 2500



COOPERARE INTERNATIONALA

1.CHINA 

Zona de interes se referă la dezvoltarea exporturilor la următoarele produse: 

 

MIERE 

Baza meliferă și potențialul apicol al județului pot fi ameliorate semnificativ,prin realizarea de 
exporturi de miere. 

Se prefigurează un disponibil pentru export după cum urmează: 

 Miere bio- 100 tone 
 miere convențională - 300 tone 

 

 CARNE DE PASĂRE ȘI OUĂ 

Luând în considerație efectivele  actuale,capacitatea nominală de investiție a principalelor  firme ce 
cresc industrial păsările,o ofertă de piață corespunzătoare ar putea mobiliza pentru export: 

 Carne de pasăre -  4.000 tone(se produc actualmente 11.000 tone la o capacitate  doar la AVIS 
3000 de 15.000 tone) 

 Ouă  - 40 milioane bucăți 
 

LÂNĂ ȘI MIEI 

Întrucât  crescătorii de ovine au mari probleme la valorificarea lânii și in ceea ce privește prețul de 
achiziție se poate previziona pentru export : 

 Lână  200-300 tone (producție anuală totală  460-470 tone) 
 

Pe lângă piața internă,tradițională de Paște se pot valorifica anual la export: 

 Miei 100.000 capete- 2.000 tone carne miel  în viu 



 2.VIETNAM

 Zona de interes se referă la dezvoltarea exporturilor la următoarele produse:

 POMICULTURĂ - FRUCTE  POMI FRUCTIFERI ȘI  ARBUȘTI  FRUCTIFERI

 Ținând cont de  fructele pomilor și arbuștilor fructiferi solicitate pe piața
externă,pornind de la suprafețele existente și producția medie/ha,județul
Hunedoara poate oferi din  suprafețele în cultură în viitor la export:

 FRUCTE  POMI FRUCTIFERI

 Mere  2000 tone

 Prune 1900 tone

 Nuci 90 tone

 FRUCTE   ARBUȘTI  FRUCTIFERI

 Afine 800-1000 tone

 Zmeură 200 tone

 Alune 10 tone



Inspectia de stat pentru controlul tehnic in producerea

si valorificarea legumelor si fructelor

• Au fost verificati un numar de 214 agenti economici si producatori

agricoli care desfasoara activitati de comercializare a legumelor si

fructelor proaspete in pietele agroalimentare.

• Au fost emise un numar de 13 Certificate de Conformitate cu

Standardele de Comercializare pentru Fructele si Legumele

Proaspete pentru loturi de mere destinte programului de incurajare a

consumului de fructe in scoli.

Pe parcursul acestor verificari in urma deficientelor constatate au fost

aplicate 2 sanctiuni contraventionale cu amenda in valoare totala de

8.000 lei.

Principalele nereguli constatate au fost :

- comercializarea unor produse, altele decat cele inscrise in Atestatul de

producator si Carnetul de comercializare;

- neafisarea elementelor de identificare a produselor comercializate.

- nerespectarea regimului de utilizare a carnetului de comercializare.



Inspecția de stat pentru controlul tehnic vitivinicol

• Actiunile de control au constat in verificarea conformitatii

produselor vitivinicole din punct de vedere al compozitiei fizico-

chimice si a caracteristicilor organoleptice precum si a modului de

comercializare a acestora.

• Pe parcursul semetrului I-2018, au fost vizate un numar de 62

documete de insotire a vinurilor vrac.

• In baza solicitarilor inregistrate la DAJ Hunedoara, au fost

eliberate 3 Autorizatii pentru spatii de comercializare cu amanuntul

a vinului vrac fara denumire de origine controlata.

• O proba de produs vitivinicol a fost prelevata in vederea expedierii

la Laboratorul LRCCIV Blaj in vederea efectuarii analizelor fizico-

chimice, microbiologice si organoleptice.



Inspecția în domeniul industriei alimentare

Activitatea inspectorului cu atributii din cadrul acestui

compartiment, in semestrul I – 2018, s-a materializat in :

- agenti economici verificati – 40, din care:

- in domeniul marcarii, ambalarii si comercializarii oualor : 16

agenti economici

- in domeniul comercializarii painii si produselor de panificatie

: 14 agenti economici

- in domeniul fabricarii painii si a produselor de panificatie

(sarea iodata) : 9 agenti economici

- in domeniul legalitatatii atestatului si a logoului de reteta

consacrata si produs traditional: 1 agent economic



Inspecția Tehnica în domeniul Depozitelor de cereale

 Agenti economici care detin Autorizatii de Depozit de Cereale,

verificati: 6.

Inspecția Tehnica pentru Controlul

Ingrasamintelor Chimice

 Pe parcursul semestrului I au fost efectuate 17

controale la agenti economici care depoziteaza si

comercializeaza ingrasaminte chimice fiind

incheiate 17. P.V.C.



Inspecția in domeniul Organismelor Modificate Genetic

-Activitatea in acest domeniu a constat in verificarea culturilor de

porumb si prelevari de probe pentru determinarea modificarilor

genetice precum si verificarea culturilor conventionale de soia in vederea

depistarii culturilor neautorizate. Au fost efectuate un numar de 9

verificari la agenti economici cultivatori de soia conventionala si au fost

incheiate 9 P.V.C.

Inspecția tehnica in domeniul Agriculturii Ecologice

• Pentru semestrul I an 2018, a fost stabilit de catre M.A.D.R in 

conformitate cu prevederile OM nr.181/2012 privind controlul si 

supravegherea activitatii organismelor de inspectie si certificare, un 

esantion de control cuprinzand un numar de 18 operatori din 

domeniul agriculturii ecologice.

• Din acest esantion au fost controlati efectiv un numar de 14 

operatori in activitate si un numar de 7 operatori necuprinsi in 

esantionul de control.

• Au fost intocmite un numar de 21 note de control, nefiind constatate 

neconformitati.



PRODUSE TRADIȚIONALE ȘI CONSACRATE

 Lasca de la buna Romanita - apartinând Rotariu Georgeta Agroturism I.I.

 Magiun de Hateg Predoni – preparat de Predoni Ioan P.F.A.

 Cas de oi momârlănesc –fabricat de SC Ted International 2000 S.R.L.

 Cârnati afumati Săcărâmb-Turcanu–fabricat de Turcanu Constantin Daniel I.I.

 Virslii de Sălasu de Sus de la Neluta – preparati de Stoica Ileana Larisa I.F.

 Virslii de Sălasu de Sus de la Florin Iovănescu–preparati de Iovănescu Florin I.F.

 Brânză traditională Pesteana din Fermele ADO – preparată de SC Ferma Denis SRL

 Cârnati tărănesti afumati EDY – URSU – produsi de SC Edy-Ursu Comimpex S.R.L.

 Cârnăciori proaspeti EDY – URSU- produsi de SC Edy-Ursu Comimpex S.R.L.

 Cârnati afumati EDY – URSU- produsi de SC Edy-Ursu Comimpex S.R.L.

 Brânză de oaie Burebista – preparată de SC Comimpex R S.R.L.

 Pastă de măciese Casa Maria – preparată de Rovinaru Tatiana Casa Maria I.I.



AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

Număr total operatori înscriși 2018 - 96

Producători agricoli – 86

Procesatori – 4

Comercianți – 4

Flora spontană – 1

Exportatori - 1



VĂ MULȚUMESC!

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Hunedoara

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Hunedoara

Str. 22 Decembrie Nr 222; 

Tel. 0254-217453;218555 Fax. 0254-212259

Site: http://dajhd.ro; 

E-mail: dadrhd@yahoo.com;dadr.hd@madr.ro

Facebook: https://www.facebook.com/Directia.pentru.Agricultura.Judeteana.Hunedoara

http://dajhd.ro/
mailto:dadrhd@yahoo.com;dadr.hd@madr.ro

