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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 LANIVELUL DIRECȚIEIPENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ
HARGHITA

I.
PROFIL ORGANIZAŢIONAL
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Harghita este o instituţie publică cu personalitate juridică, serviciu public deconcentrat în
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabilă cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale în domeniile de activitate ale acestuia, statistică și RICA, asistenţa tehnică, informarea, îndrumarea 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 legislaţia în vigoare.
În judeţul Harghita anul 2020 climatic a fost un an variabil cu perioade secetoase (sfârşit aprilie, început de mai şi luna august care a
influenţat negativ răsărirea culturilor de primăvară) şi cu exces de precipitaţii în iunie, care a îngreunat executarea lucrărilor de întreţinere
a culturilor şi cu toate acestea producţiile la majoritatea culturilor de câmp au fost satisfăcătoare.
Datele de contact ale Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Harghita este :
-

Adresa: Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii, nr.5, Judeţul Harghita, cod poştal 530140.
Telefon: 0266-371898
Email: dadr.hr@madr.ro

II.
Nr.
crt.

POLITICI PUBLICE
Obiective și activități
prioritare

Termene

Indici de performanţă

Monitori
zarea
impleme
ntării

Alocare de
buget

OBIECTIV GENERAL 1: Implementarea politicilor și strategiilor în agricultură
Obiectiv specific
1.1: Implementarea politicilor și strategiilor în agricultură
1.2 Înregistrarea agenţilor economici din domeniul agriculturii ecologice
1.3 Întocmirea situației statistice a terenurilor
1.4 Întocmirea situației statistice Agr2A privind suprafața productivă de primăvară
1.5 Întocmirea situației statistice Agr2B privind suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, aplicarea îngrăşămintelor,
amendamentelor şi pesticidelor, plantările şi defrișările de vii şi pomi
1.6 Verificarea documentaţiilor privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol al terenurilor, elaborarea
deciziilor
1.7Întocmirea raportului tehnic-operativ AGR 6a al activităţii zootehnice şi de procesare a produselor agricole de origine
animală
1.8 Operarea în SINVV a declarațiilor de stocuri de vinuri
1.9Implementarea schemei ajutorului de minimis
ACTIVITĂȚI
Raportări operative privind lucrările
1.1
Zilnic
Informarea ministerului
242
agricole curente (însămânțări de
despre stadiul efectuării
rapoarte
lucrărilor agricole
toamnă-primăvară, recoltări de varătoamnă)

1.2.

1.3

Urmărirea stării de vegetație a
culturilor însămânțate în toamna
anului 2019, raportarea situației la
MADR
Întocmirea Situației Statistice a
Terenurilor la 31.12.2019

Conform
calendarului
elaborat de
MADR
03.04.2020

Informarea ministerului
despre starea culturilor
agricole

Realizat
conform
calendarului

Colectarea de la 67 Primării din A fost
judeţ a Situaţiei Statistice a întocmit SST

Corelare
cu alte
acte
normative

Terenurilor la 31 decembrie
2019;
Centralizarea
datelor
în
aplicaţia de prelucrare Situaţiei
Statistice a Terenurilor SST;

- ul la nivelul
judeţului şi sa înaintat
instituţiilor
abilitate şi a
fost trimis
către MADR
Realizat şi a
fost trimis
către MADR

1.4

Întocmirea situaţiei “Parcul de
tractoare şi maşini agricole principale
din agricultură la sfârşitul anului 2019”

21.05.2020

Centralizarea datelor primite
de la primării, reprezentanţe,
comercianţi de utilaje agricole,
întocmirea situaţiei pe judeţ

1.5

Întocmirea situației statistice Agr2A
privind suprafața productivă de
primăvară
Evaluarea producţiei vegetale pe
culturilor: cartof, grâu, orz, orzoaică,
porumb
Întocmirea situației statistice Agr2B
privind suprafaţa recoltată şi
producţia obţinută, aplicarea
îngrăşămintelor, amendamentelor şi
pesticidelor, plantările şi defrișările
de vii şi pomi în anul 2019
Întocmirea situaţiei Balanţa
însămânţărilor de toamnă şi a
terenului arabil rămas de
însămânţat în primăvară
Întocmirea Programului producţiei
vegetale şi zootehnice pe anul
următor
Participarea în comisiile pentru
evaluarea pagubelor produse ca

21 iunie

Centralizarea datelor primite
de la 67 primarii, întocmirea
situației pe județ
Permanent

Realizat şi a
fost trimis
către MADR
Realizat
conform
calendarului
Realizat,
transmis
către MADR

21
decembrie

Centralizarea datelor primite
de la 67 primarii, întocmirea
situației pe județ

Realizat,
transmis
către MADR

21
decembrie

Centralizarea datelor primite
de la 67 primarii, întocmirea
situației pe județ
Întocmirea proceselor
verbale și evaluarea

Realizat,
transmis
către MADR
Realizat
conform

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Conform
calendarului
stabilit
21 decembrie Centralizarea datelor primite
de la 67 primarii, întocmirea
situației pe județ

Permanent

Ordinul
Prefectului

urmare a fenomenelor
hidrometeorologice periculoase
conform ordinului emis de Instituția
Prefectului

pagubelor pe teren
împreună cu instituțiile
abilitate (ISU,ANAF,etc.)

solicitărilor
primite

Raportarea
către MADR
în funcţie de
calamităţi
naturale
existente
Raportarea
calamităţilor
naturale
păşunifâneţe 188
ha, arabil 75
ha
52 rapoarte
transmise

1.11

Urmărirea evoluției condițiilor
meteorologice

Permanent

Eliberarea avertizărilor,
transmiterea avertizărilor
către operatori,
centralizarea datelor către
MADR

1.12

Raportarea calamităţilor naturale,
suprafeţelor si culturilor afectate

Permanent

Informarea ministerului
despre situații de urgență

1.13

Întocmirea fişei urmăririi
Săptămânal
săptămânale a producţiei animaliere
si vegetale SIPPAA

Colectarea si centralizarea
datelor privind activitatea
din sectorul avicol,
cunoașterea situației reale
din sector

1.14

Colectarea, prelucrarea , interpretarea
si difuzarea a datelor statistice SIPPAA

Permanent

1.15

Colectarea, prelucrarea , interpretarea
si difuzarea a datelor statistice SIPPAA

Permanent

Colectarea, prelucrarea ,
interpretarea si difuzarea a
datelor statistice
Culegerea, prelucrarea,
centralizarea si transmiterea la
MADR informaţiile de preţ
privind carnea de pasare, ovine
si oua de consum

Realizat

Realizat şi a
fost trimis
către MADR

Judeţului
Harghita nr.
399/2018

1.16

Colectarea, prelucrarea , interpretarea
si difuzarea a datelor statistice SIPPAA

Permanent

Culegerea, prelucrarea,
centralizarea si transmiterea la
MADR situaţia efectivelor si
producţiei animalelor
domestice

Realizat şi a
fost trimis
către MADR

1.17

Verificarea cererilor şi
documentaţiei aferente depuse de
unităţile economice pentru
obţinerea autorizaţiei de depozitare
pentru depozite de cereale,
verificarea în teren, eliberarea
autorizaţiilor, ţinerea evidenţei

Permanent

Eliberarea autorizațiilor
pentru depozite de cereale

În judeţ
există 13
depozite de
cereale
autorizate
din care 7
siloz, 7
magazie

1.18

Îndrumare privind documentaţia
necesară şi verificarea documentaţiilor
privind scoaterea definitivă şi
temporară din circuitul agricol al
terenurilor, documentaţii PUZ, PUG,
schimbarea categoriei de folosinţă a
terenurilor agricole

Permanent

Respectarea legislației in
domeniu

57 solicitanţi/
documentaţii

1.19

Obţinere Avize favorabile de la
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale privind scoaterea definitiva şi
temporară din circuitul agricol al
terenurilor, schimbarea categoriei de
folosinţă a terenurilor agricole

Permanent

Respectarea legislaţiei in
domeniu. Verificarea şi
pregătirea documentaţiilor,
verificarea situaţiei existente
pe teren în vederea obţinerii
Avizului MADR

-51.386 mp
scoatere
definitivă din
circuitul
agricol
-58.059 mp
scoatere
temporară din
circuitul
agricol

1.20

Emitere Decizii de către Direcţia pentru
Agricultură Judeţeană Harghita privind
scoaterea definitivă şi temporară din
circuitul agricol al terenurilor,
schimbarea categoriei de folosinţă a
terenurilor agricole

Permanent

Respectarea legislaţiei in
domeniu
Verificarea documentaţiilor,
verificarea situaţiei existente
pe teren în vederea obţinerii
Deciziei DAJ Harghita

1.21

Obţinere Aviz favorabil de la Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind
Planurile Urbanistice Zonale, Planurile
Urbanistice Generale

Permanent

Respectarea legislaţiei in
domeniu
Verificarea şi pregătirea
documentaţiilor, verificarea
situaţiei existente pe teren în
vederea obţinerii Avizului
MADR

1.22

Raportare către MADR privind
activitatea grupului tehnic de sprijin
pentru înființarea și revitalizarea
Organizațiilor de I.F.

Lunar

Respectarea legislaţiei din
domeniu

-44.575 mp
schimbarea
categoriei de
folosinţă a
terenurilor
aprobate prin
Avize MADR
16.036,89 mp
scoatere
definitivă din
circuitul
agricol
aprobate prin
Decizii emise
de DAJ
Harghita
38.893,00 mp.
introduse în
intravilan prin
PUZ
-154,8343 ha
introduse în
intravilan prin
PUG
aprobate prin
Avize MADR
12 rapoarte
transmise
către MADR

1.23

1.24

1.25

Raportare către MADR privind
situația scoaterilor de teren din
circuitul agricol
La convocarea APM
Harghita participarea în Comitetul
Special constituit privind diferite
solicitări de PUZ,PUG;
Înştiinţare APIA Harghita privind
scoaterile definitive din circuitul agricol
a terenurilor din extravilan;

Lunar

Respectarea legislaţiei din
domeniu

12 rapoarte
transmise
către MADR
6 şedinţe

La
convocare

Respectarea legislaţiei din
domeniu

Permanent

Respectarea legislaţiei din
domeniu

5 înştiinţări

1.26

Actualizarea anuală a Fișelor
operatorilor economici aflate în
sistemul agriculturii ecologice

16 mai

Evidenţierea producătorilor
ecologici, promovarea
produselor pe piețele locale,
conștientizarea
consumatorilor privind
consumarea produselor
ecologice

Verificarea,
înregistrarea
fiselor depuse
de operatorii
ecologici,
centralizarea
datelor
înregistrarea a
319 de
operatori
ecologici

1.27

Înregistrarea operatorilor economici
noi intrate în sistemul agriculturii
ecologice, precum și a operatorilor
care desfășoară activități în
domeniile:procesare, comerț pe
piața internă și/sau comerț
intracomunitar, import export, floră
spontană și acvacultură.
Centralizarea operatorilor ecologici
în Sistemul Informatic Integral

15
noiembrie

Evidenţierea producătorilor
ecologici, promovarea
produselor pe piețele locale,
conștientizarea
consumatorilor privind
consumarea produselor
ecologice

Verificarea,
înregistrarea
fiselor depuse
de operatorii
ecologici,
centralizarea
datelor

Permanent

Introducerea Fișelor de
înregistrare a operatorilor

Sistematizarea
operatorilor

1.28

pentru Agricultura Ecologică (SII-AE),
ca bază electronică pentru
monitorizarea entităților implicate
în sistemul de agricultură ecologică.

1.29

1.30

Înregistrarea Declarației pe propria
răspundere pentru modificarea
fișelor de înregistrare în agricultură
ecologică depuse inițial

Permanent

Evidența comercianților exonerați
de la înregistrarea în sistemul de
agricultură ecologică

Permanent

1.31
Întocmirea Rapoartelor de activitate
şi propunerilor către Instituţia
Prefectului Jud. Harghita

Lunar

1.32
Întocmirea Rapoartelor semestriale
către Instituţia Prefectului Jud. Harghita

Semestrial

ecologici și a Declarațiilor
pentru propria răspundere
pentru modificarea fișei de
înregistrare în agricultura
ecologică depuse inițial în
sistemul informatic SS-AE
Întocmirea Declarațiilor
pentru modificarea Fișelor în
urma constatării de către
organismul de control a unor
diferențe între datele
înscrise în fișa de înregistrare
depusă inițial și situația
actuală.
Înregistrarea, raportarea
către MADR a comercianților
exonerați de la înregistrarea
în sistemul de agricultură
ecologică.
Analizarea, introducerea şi
centralizarea activităţilor
lunare ,precum întocmirea
propunerilor pentru lunile
următoare în cadrul
compartimentelor DAJ
Harghita

conform
programului.

Analizarea, introducerea şi
centralizarea a activităţilor
trimestrială din cadrul
compartimentelor DAJ Harghita

1 raport
transmis,seme
strul II se va
transmite în
cursul lunii
ianuarie 2021

Verificarea
actelor
justificative.
94 Declarații
emise.

14 Declarații
eliberați.

12 rapoarte
transmise
către
Prefectură

1.33

Întocmirea raportului tehnicoperativ AGR 6a al activităţii
zootehnice si de procesare a
produselor agricole de origine
animala
Întocmirea raportului structura de
greutate a efectivelor de animale

Lunar

Constituirea bazei de date
12 rapoarte
privind situația din zootehnie transmise
către MADR

Anual

1.35

Sprijinirea înfiinţării asociaţiilor
profesionale şi a cooperativelor
agricole

Permanent

1.36

Înregistrarea producătorilor si
eliberarea autorizaţiilor pentru
cultivarea plantelor ce conţin
droguri
Întocmirea si tinerea la zi a
Registrului Plantaţiilor viticole

Până la 10
mai a anului
in curs

Constituirea bazei de date
1 raport
privind situaţia din zootehnie transmis la
MADR
Asocierea producătorilor
5 şedinţe în 5
agricoli in asociații
localităţi
profesionale, pentru o mai
buna reprezentare a
intereselor comune
Respectarea legislației din
domeniu

1.34

1.37

1.38
1.39

Operarea în SINVV a declarațiilor de
stocuri de vinuri
Întocmirea si tinerea la zi a
registrului plantaţiilor pomicole si
arbuşti fructiferi

Permanent

Anual
Permanent

Evidenta suprafețelor
ocupate cu vita de vie

Introducerea datelor în
sistemul informatizat
Inventarierea plantațiilor
pomicole viabile

1.40
Verificarea documentațiilor depuse
pentru eliberarea autorizațiilor de
plantare pomi

Permanent

Verificarea documentelor
depuse și întocmirea
autorizației

Realizat pe
baza
solicitărilor
MADR
12 operatori
Realizat

1 dosar
depus şi 1
autorizaţie
eliberată

1.41

Combaterea buruienii ambrozia

Permanent

1.42
Asigurarea președinției și
secretariatului Comisiei

1.43

1.44

1.45

1.46

Transmiterea situației privind
cantitatea de alcool etilic de origine
agricolă
Eliberarea certificatelor de origine
pentru biomasa provenită din
agricultură și industriile conexe
Transmiterea lunară a situației
certificatelor de biomasă
Consilierea și înregistrarea
producătorilor de plante medicinale și
aromatice

Permanent

Conform
solicitărilor

Permanent

Diseminarea informațiilor și
asigurarea secretariatului

Organizarea controalelor,
înregistrarea proceselor
verbale cu sancțiunile aplicate
intr-un registru special
Colectarea datelor de la
unitățile din raza județului și
transmiterea lor către MADR

Transmiterea
adresei la 67
UAT-uri, la
asociaţii, la
societăţi
agricole, la
Consiliul
Judeţean, la
Institutul
Prefectului,
la CFR şi a
fost publicat
pe pagina de
Facebook
Întocmirea a
3 procese
verbale
Raportat la
MADR, odată
pe an

Verificarea documentației
depusă, eliberarea certificatului

Realizat

Înregistrarea in scop statistic a
declarațiilor depuse, privind
suprafețele efectiv cultivate pe
specii și livrările realizate

Realizat

Până la data
de 10 a
fiecărei luni

Permanent

1.47
Monitorizarea prețurilor în decursul a
41 săptămâni

Săptămânal

1.48
Verificarea culturilor de sfeclă de
zahăr și întocmirea proceselor
verbale

1 octombrie

Transmiterea datelor colectate
direct de la raft, sau prin
intermediul aplicației online
,către MADR
Constatarea pe teren a
respectării obligaţiilor privind
suprafaţa culturii contractate,
condiţiile agrotehnice şi
asigurarea unei densităţi medii
de cel puţin 6 plante/mp;
întocmirea procesului verbal și
vizarea contractelor

Realizat

Realizat -19
contracte
vizate și
controale
efectuate la
19
producători

1.49
Întocmirea documentaţiei specifice
și eliberarea avizelor consultative în
vederea obţinerii atestatului de Permanent
producător

1.50

Realizarea/actualizarea bazei de
date privind
- exploataţiile agricole de pe raza
judeţului pe domenii de activitate: Permanent
vegetal, creșterea animalelor
- forme asociative;
- Fermier din județul Harghita cu teren

Stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei
produselor din sectorul
agricol

96 avize
consultative
eliberate

Actualizarea
permanentă
a bazei de
date

Legea nr.145
din 2014
pentru
stabilirea
unor măsuri
de
reglementar
e a pieţei
produselor
din sectorul
agricol

1.51

1.52

agricol cultivat peste 5 Ha
Cooperative agricole care îşi desfăşoară
activitatea în judeţul Harghita
Operatorii înregistraţi in agricultura
ecologica județul Harghita
Asociațiile crescătorilor de bovine, de
ovine,
Asociația Mangaliţa
Asociaţia patronala a producătorilor de
produse tradiţionale preparate din
carne din Județul Harghita
Asociaţia patronala a producătorilor de
produse tradiţionale panificaţie din
Județul Harghita
Fermieri care participa la expoziția și
târguri tradiționale
Apicultori din județul Harghita
Raport săptămânal transmis către
MADR în urma colectării și centralizării
datelor privind situația stocurilor de Săptămânal
cereale depozitate;

Colectarea datelor de la
unitățile din raza județului și
transmiterea lor către MADR

realizat

Raport lunar transmis către MADR în
urma colectării și centralizării datelor
privind situația stocurilor de cereale Lunar
depozitate;

Colectarea datelor de la
unitățile din raza județului și
transmiterea lor către MADR

realizat

OBIECTIV GENERAL 2: Implementarea politicilor și strategiilor din industria alimentară şi de promovare a schemelor de calitate
Obiectiv specific
2.1 Sprijinirea înfiinţării asociaţiilor profesionale şi a cooperativelor agricole
2.2 Consiliere privind întocmirea documentaţiei necesare în vederea promovării schemelor de calitate europene și naționale
2.3 Verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza acordării atestatelor pentru recunoaşterea grupurilor de producători

2.1

Înregistrarea şi verificarea
documentațiilor depuse pentru
obținerea atestatului de produs
montan

Înregistrarea produselor
montane, păstrarea şi
valorificarea resurselor
locale
Ianuariefebruarie

2.2

Verificarea îndeplinirii condiţiilor
care au stat la baza acordării
atestatelor pentru recunoaşterea
grupurilor de producători

Permanent

Verificarea îndeplinirii
condiţiilor care au stat la
baza acordării atestatelor
pentru recunoaşterea
grupurilor de producători

Permanent

Înregistrarea produselor
tradiţionale, păstrarea si
valorificarea resurselor locale

2.3
Verificarea documentaţiilor depuse
pentru obţinerea atestatului de produs
tradiţional

2.4

Acțiuni de identificare a operatorilor
economici, consilierea acestora și
acordarea de asistență tehnică
pentru întocmirea documentaţiei
Permanent
necesare în vederea promovării
schemelor de calitate europene
(DOP, IGP, STG, produs montan,
băuturi spirtoase cu indicație

Consiliere şi acordare de
asistenţă tehnică pentru
întocmirea documentaţiei
Consiliere prin materiale
distribuite online

Predarea –
preluarea
registrului de
control - și al
dosarelor
produselor
montane
către ANZM
– Oficiul de
dezvoltare
montană
Toplița
4 verificări

Ordin MADR
nr.585/2019

Preschimbar
ea
atestatelor
produselor
tradiționale
349
operatori
economici

Ordin MADR
nr.112/2020

HG 152/2015
Ordin MADR
nr.1762/2015
Ordin MADR
52/2017
Ordin MADR
31/2018

geografica)
2.5

Verificarea documentaţiilor depuse
pentru atestarea produselor alimentare
obţinute conform reţetelor consacrate
româneşti

Permanent

2.6

Consilierea producătorilor și a
consumatorilor privind măsurile de
prevenire ce pot fi întreprinse în
vederea diminuării risipei alimentare
conform Legea 217/2016

septembrie

2.7

Raportare săptămânală pe platforma
MADR Stocurilor de materii prime,
produse finite și capacități de producție
operatori economici din sectorul
industrie alimentară

Săptămânal

Înregistrarea produselor
alimentare obținute conform
rețetelor consacrate românești
Distribuirea materialelor de
informare către
instituții/autorități
subordonate MADR cu ocazia
zilei de 29 septembrie 2020 –
Ziua internațională de
conștientizare asupra risipei
alimentare, cu tema: “Stop
deșeuri și risipei alimentare!
Pentru oameni! Pentru
planetă!”
Monitorizarea unităților de
procesare legume fructe
(conserve) și congelate
Monitorizarea unităților de
procesare carne și produse
carne
Monitorizarea unităților de
procesare lactate
Monitorizarea unităților de
panificație
Capacitatea de stocare a
alimentelor în depozite,
respectiv stocurile de alimente

1 beneficiar
ptr. 1 produs
alimentar

ORDIN MADR
Nr.
394/290/89
din 2014

7
autorități/insti
tuții publice
subordonate
MADR

HG
nr.51/2019
Legea
217/2016

30 rapoarte

30 rapoarte

30 rapoarte
30 rapoarte
30 rapoarte

de bază;

OBIECTIV GENERAL 3: Formare profesională, promovare şi elaborare proiecte, asistenţă tehnică zonală şi RICA
Obiectiv specific 3.1.: Realizarea calificării a producătorilor agricoli, prin cursuri de calificare autorizate de către ANC,
oferirea de consultanță și informare pentru înscrierea la cursuri autorizate, formare profesională continuă, cooperarea
cu organisme și persoane fizice în domeniul agriculturii și conexe - Cursuri autorizate
ACTIVITĂȚI
3.1.1 Obţinerea Atestatului pentru
Obţinut
Întocmirea dosarului de
autorizaţia
organizarea cursurilor de calificare în
reautorizare,
elaborare
pentru
meseria de Lucrător în creșterea
septembrie documentaţiei şi înaintarea
organiza
animalelor de la Inspectoratul Teritorial
la Inspectoratul Teritorial de
rea
de Muncă
Muncă
cursului
3.1.2.
2 cursuri
organizate
10.10.2020la
15.05.2021
Odorheiu
Cursuri autorizate în meseria
Secuiesc
de apicultor
26 cursanţi
și la
02.02.2020Miercurea
27.10.2020
Ciuc 24
Formarea profesională a adulților,
cursanți
organizarea cursurilor de calificare
autorizate de către Autoritatea
2 cursuri
Naţională de Calificări
organizate
la
Odorheiu
Cursuri autorizate în meseria
04.12.2020Secuiesc
de Lucrător în creșterea
15.05.2021
26 cursanţi
animalelor
și la
Miercurea
Ciuc 24
cursanți

Pentru fiecare curs se va pregăti și un modul privind normele de ecocondiţionalitate, schimbări climatice, Codul de bune practici agricole,
măsuri PNDR 2014 -2020, atestarea produselor tradiţionale, rezultatele obţinute de către institutele şi staţiunile de cercetare de pe raza
judeţului în cadrul proiectelor ADER, utilizarea produselor şi echipamentelor de protecţie a plantelor
Obiectiv specific 3.2.: Realizarea de cursuri de iniţiere/consiliere a producătorilor agricoli, cu scopul dobândirii de
competențe necesare implementării angajamentelor de plată pe Măsura 10 – Agromediu și climă și Măsura 11Agricultura ecologică
ACTIVITĂȚI
3.2.1
Consiliere şi asistenţă tehnică de
Permanent Domeniul vegetal: cultura
95
specialitate
consilieri
mare, legumicultură,
pomicultură;
Domeniul zootehnic
3.2.2 Realizarea de cursuri de
octombrie
Măsura 10 – Agro-mediu şi 37 fermieri
climă
instruiţi
iniţiere/consiliere a producătorilor
agricoli, cu scopul dobândirii de
competențe necesare implementării
angajamentelor de plată pe Măsura
10 – Agromediu și climă și Măsura
11- Agricultura ecologică
3.2.3

Măsura 11-Agricultură
ecologică
permanent

Acţiuni de asistenţă tehnică de
specialitate privind respectarea
normelor de ecocondiţionalitate în
cadrul schemelor şi măsurilor de
sprijin pentru agricultori

-bunele condiţii agricole şi de
mediu – GAEC;
- obligaţia
menţinerii
suprafeţelor
de
păşuni
permanente
la
nivel
naţional;
- cerinţe minime relevante
privind
utilizarea
îngrăşămintelor
şi
a
pesticidelor în cadrul plăţilor
de agromediu;
- cerinţe legale în materie de

17 fermieri
instruiți

Realizat
Participare
la
conferinţa
zonală
70

gestionare – SMR
Obiectiv specific 3.3.: Realizarea instruirii/informării producătorilor agricoli privind normele și cerințele de
ecocondiționalitate (potrivit manualului de proceduri elaborat de APIA); Măsurile PNDR 2014 – 2020; Codul de bune
practici agricole; utilizarea produselor și echipamentelor de protecție a plantelor, schimbări climatice, consiliere
asistență tehnică în vederea atestării produselor tradiționale ect.
ACTIVITĂȚI
3.3.1
Program de susținere pentru
produse deficitare: tomate,
carne de porc identificate în
anul 2019, Normele și
cerințele
de
ecocondiţionalitate (potrivit
manualului de proceduri
elaborat de APIA);
Codul de bune practici
agricole;
Utilizarea produselor de
protecţie a plantelor si a
7 cursuri
Realizarea de cursuri de formare şi
echipamentelor;
organizate
perfecţionare a specialiştilor
Permanent
Măsurile PNDR 2014 – 2020;
99
consultanţi
Schemele de plăţi care se participanți
aplică în agricultură în anul
/an
2019;
Practici, tehnologii în sistem
ecologic și forme de sprijin
alocate
pentru
acest
domeniu;
Implementarea schemelor
de calitate naționale (produs
tradițional
si
rețeta
consacrata) și europene
(DOP, IGP, STG, produs

Măsurile
PNDR 2014 –
2020

3.3.2
Realizarea/participarea la târguri,
expoziţii, concursuri, festivaluri,
seminarii, simpozioane

Permanent

montan, băuturi spirtoase cu
indicație
geografica)
în
vederea
identificării
si
oferirii
de
consultanță
pentru potențiali beneficiari;
Participare la târguri de
animale
în
localităţile
Odorheiu Secuiesc, Cristuru
Secuiesc, Atid, Corund,
Tulgheş
Seminare,
rotunde

3.3.3

Informarea solicitanţilor privind
accesarea fondurilor PNDR 2014-2020

3.3.4

Realizarea de acțiuni
diseminare/informare a
producătorilor agricoli privind
Măsurile PNDR 2014 – 2020,

permanent

Ianuariedecembrie

10 târguri,
500
participanţi

Întâlniri/mese 536
participanţi

Informarea solicitanţilor privind
prevederile, cerinţele, criteriile
de selecţie, pragurile de
selecţie lunare, obligaţiile
beneficiarilor de proiect
specificate în Ghidului
Solicitantului Măsura 4.1 –
Investiții în exploatații agricole,
Măsura 4.2 –Investitii pentru
procesarea/
Marketingul produselor
agricole, Măsura 6.1- Sprijin
pentru instalarea tinerilor
fermieri, Măsura 6.3. –Sprijin
pentru dezvoltarea fermelor
mici
Accesarea de fonduri alocate
prin măsurile PNDR 2014 2020,

87
persoane
informate

3511
participanţi

Măsurile
PNDR 2014 –
2020

oportunitățile de accesare a acestora,
normele de ecocondiţionalitate,
utilizarea produselor și
echipamentelor de protecție a
plantelor, agricultura ecologică
produse tradiţionale etc.

Normele
de
ecocondiționalitate,
potrivit
Regulamentului
(UE)
nr.
1307/2013 din 2013,
Bunele condiții agricole și de
mediu (GAEC 1-7),
Cerințele legale în materie de
gestionare (SMR 1-13),
Codul de bune practici agricole,
Utilizarea
produselor
și
echipamentelor de protecție a
plantelor,
Programul de susținere a
produsului tomate în spații
protejate” (HG nr. 248/2020)
respectiv „Ajutor de minimis
pentru aplicarea programului
de susținere a producției de
usturoi” (HG nr.108/2019,
modificat cu HG 202/2020)
Programul de susținere a
crescătorilor de porci din rasele
Bazna și/sau Mangalița” pentru
perioada 2020-2022, precum și
a unor măsuri de aplicare a
acesteia
conform
HG

nr.365/2020,
Practici, tehnologii în sistem
ecologic și forme de sprijin
alocate pentru acest domeniu,
legislație OUG nr. 34/2000,
Ordin nr. 1253/2013
Scheme de calitate (produs
tradițional și rețetă consacrată)
și europene (DOP, IGP, STG,
Produs montan),

3.3.5

Acţiuni de diseminare/informare şi
asistenţă tehnică privind aplicarea
măsurilor prevăzute în Programul
de acţiune pentru zonele
vulnerabile la nitraţi

Permanent

Programul pentru susținerea
apicultorilor „Ajutor de minimis
pentru compensarea efectelor
fenomenelor
hidrometeorologice
nefavorabile manifestate în
perioada martie – mai 2020
asupra
sectorului
apicol”,
conform Hotărârii nr.716/2020
- Amenajarea
capacităţi
de
stocare a gunoiului de grajd pe
platforme
individuale
sau
colective;
- Respectarea perioadei
de
aplicare a gunoiului de grajd pe
terenul agricol (calendarul de
interdicţie);
- Stabilirea cantităţi maxime de
azot (170 kg/ha) provenind din
aplicarea
îngrăşămintelor
organice pe terenul agricol în
decursul unui an de zile;

67 UAT-uri
informate
să
întocmeasc
ă plan de
acțiune
local

- aplicarea gunoiului de grajd pe
terenul agricol în funcţie de
condiţiile locale specifice;
- acoperirea terenurilor în pantă
cu culturi agricole pe timpul
iernii;
- încărcătura de animale la
hectar, acţiunile tehnice şi
amenajările
pastorale
pe
păşunile comunale;
înfiinţarea şi menţinerea
fâşiilor de protecţie situate în
vecinătatea apelor de suprafaţă
sau a captărilor de apă potabilă
cu respectarea restricţiilor
prevăzute în programele de
acţiuni
Risipa alimentară, măsuri și
perspective în vederea stopării
acestui fenomen,

3.3.6

Organizare acțiuni de
diseminare/informare a
producătorilor agricoli/referenţi
agricoli primării privind Programele de
investiţii în zona montană, condiţii de
accesare cu reprezentanţii Agenţiei

Naţionale a Zonei Montane

Obiective pentru dezvoltarea
zonei montane în perioada
2021-2027 privind exploatațiile
agricole,

noiembrie

Informarea fermierilor privind
accesarea
fondurilor
prin
submăsura 4.2 – „Sprijin pentru
investiții
în
procesarea/marketingul
produselor
agricole
–
componența de investiții în
abatoare de capacitate mică în
zona montană” ,
Măsuri PNDR 2014-2020, Plăți

1 întâlnire la
sediul
primăriei
Toplița
22
participanți

directe și ajutoare naționale
tranzitorii în agricultură
(Ordonanță nr.6/2015, Ordin
nr.619/2015)

3.3.7

3.3.8

Informarea producătorilor şi
implementarea programului
privind "Ajutorul de minimis pentru
aplicarea programului de susţinere
a crescătorilor de porci din rasele
Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea
producerii cărnii de porc"

decembrie

Susţinerea crescătorilor de
suine

11
informare
1 cerere
finalizat

4800 lei

Colaborare cu asociațiile de
specialitate privind
identificarea și consilierea
beneficiarilor

300
informare
193
apicultori
cu 19232
familii de
albine

480800 lei

Informarea producătorilor şi

implementarea programului privind
aprobarea schemei "Ajutor de minimis
pentru compensarea efectelor
fenomenelor hidrometeorologice
nefavorabile manifestate în perioada
martie-mai 2020 asupra sectorului
apicol"

augustseptembrie

3.3.9

Implementarea programului de
susținere a produsului tomate în
spații protejate

30 iunie

Centralizarea datelor
referitoare la cultură și
vânzarea producției obținute raportarea către MADR
săptămânal

2
producători
în ciclul I

HG
nr.365/2020

HG
nr.716/2020

HG 248/2020
pentru
aprobarea
schemei
"Ajutor de
minimis
pentru
aplicarea
programului
de susţinere
a produsului
tomate în

spaţii
protejate",
pentru anul
2020
3.3.10

Implementarea programului de
susținere a produsului tomate în
spații protejate

Permanent

Implementarea programului de
susținere a produsului tomate în
spații protejate

30 iunie

3.3.11

3.3.12

Controale efectuate pe teren
la 2 producători înscriși în
program,- la înființarea
culturii și la intrarea pe rod.
Gestionarea Registrului Unic,
verificarea documentelor
justificative și completarea
în mod corespunzător a
Registrului pentru accesarea
programului de susținere

4 controale
efectuate la
2
producători

Realizat

Implementarea programului de
susținere a producţiei de usturoi

27 noiembrie

Centralizarea datelor
referitoare la cultură și
vânzarea producției obținute raportarea către MADR
săptămânal

Rapoarte
săptămânale

21569,08 lei

Hotărâre de
Guvern nr.
108/2019 din
27 februarie
2019 cu
modificările
și
completările
ulterioare
pentru
aprobarea
schemei
"Ajutor de
minimis
pentru
aplicarea

programului
de susţinere
a producţiei
de usturoi",
precum şi
pentru
stabilirea
unor măsuri
de verificare
şi control al
acesteia
3.3.13

3.3.14

Implementarea programului de
susținere a producţiei de usturoi

Permanent

Controale efectuate pe teren la
6 producători înscriși în
program.

12 controale
efectuate la
6
producători

27 noiembrie

Gestionarea Registrului Unic,
verificarea documentelor
justificative și completarea în
mod corespunzător a
Registrului pentru accesarea
programului de susținere.
Pregătirea documentaţiei
pentru plata ajutorului de
Minimis

Realizat

Implementarea programului de
susținere a producţiei de usturoi

27964,47 lei

Obiectiv specific 3.4.: Identificarea, monitorizarea potenţialilor beneficiari ai măsurilor din PNDR și informarea acestora
asupra oportunităților și responsabilităților în derularea proiectelor cu finanțare europeană
ACTIVITĂȚI
3.4.1. Submăsura 4.1
Permanent
Investiții în exploatații
1
agricole
3.4.2. Submăsura 4.1.a
Permanent
Investiţii în exploataţii
0

pomicole
Sprijin pentru investiţii în
2
procesarea, marketingul
produselor agricole
3.4.4. Submăsura 6.1
Permanent
Sprijin pentru instalarea
12
tinerilor fermieri
3.4.5. Submăsura 6.2
Permanent
Înfiinţare activităţi
0
neagricole
3.4.6. Submăsura 6.3
Permanent
Dezvoltarea fermelor mici
2
3.4.7. Submăsura 6.4
Permanent
Modernizarea activităţii
0
neagricole
3.4.8 Măsura 10,11
Permanent Măsura 10 - agro-mediu şi
51
climă
Măsura 11 – agricultură
19
ecologică
Obiectiv specific 3.5.: Consiliere, asistenţă tehnică de specialitate și elaborarea de proiecte în vederea accesării de
fonduri prin PNDR
ACTIVITĂȚI
3.5.1 Elaborare proiecte M4.2 si M6.1
Permanent
Investiţii pentru procesarea 2 proiecte,
produselor agricole,
total
Instalarea tinerilor fermieri 88.667 EUR
Elaborarea, multiplicarea şi distribuirea gratuită de materiale informative de specialitate (reviste, ziare, cărţi, broşuri, pliante, postere,
proiecte tehnico-economice, tehnologii de cultură şi de creştere a animalelor, alte materiale informative de specialitate)
ACTIVITĂȚI
3.5.2 Realizarea de materiale de
IanuarieEcocondiţionalitate
Materiale
specialitate (proiecte model,
Decembrie (GAEC,SMR) în cadrul
de
ghiduri, pliante, postere, fişe
schemelor și măsurilor de
specialitate
tehnologice, ziare, reviste etc.),
sprijin
distribuite
distribuire on-line
Măsuri PNDR 2014-2020
on-line:
Programe
Minimis:
10450
tomate, usturoi, carne de
3.4.3.

Submăsura 4.2

Permanent

porc
Agricultura ecologică
Atestarea
produselor
tradiţionale.
Obligaţiile fermierilor din
zonele
vulnerabile
la
poluarea cu nitrați din
surse agricole.
Utilizarea
rațională
și
eficientă a îngrășămintelor
organice
Producerea şi utilizarea
biogazului
în
fermele
zootehnice.
Scheme
de
calitate
naționale
(produs
tradițional
si
rețeta
consacrata) și europene
(DOP, IGP, STG, produs
montan, băuturi spirtoase
cu indicație geografică)
3.5.3

Realizare materiale audio-vizuale,
emisiuni radio-tv

permanent

Programul de susținere pentru
produsele deficitare: tomate,
lână, usturoi, miere.
Combaterea bureieni i
ambrozia

Obiectiv specific 3.6.: Realizarea de loturi demonstrative și demonstrații practice
ACTIVITĂȚI

14 emisiuni
la radio şi
TV locală

3.6.1.

permanent

- domeniul vegetal – agriș,
piersic, zmeură, cartof ,
usturoi
- domeniul
zootehnic/apicultură

Realizarea de loturi demonstrative

3.6.2.

permanent

Realizarea de demonstraţii practice

domeniul vegetal –
tratamente în cultura de
zmeură, tăieri de formare a
coroanei an I. la piersici,
evaluare stării de vegetație a
usturoiului, efectul
tratamentelor în cultura
tomatelor în solarii
domeniul zootehnic –
pregătirea stupilor pentru
iernat și aranjarea ramelor în
stupi, sistem de stabulație
pe grătar, stabulație pe
așternut adânc

3.6.3
Identificarea si depistarea focarelor de
infecţie cu Ambrosia spp.

August+octo
mbrie
Verificări efectuate pe terengări CFR etc.

- domeniul
vegetal suprafața
studiată:
9,2 ha
- domeniul
apicol 65
loturi
- domeniul
zootehnic
207 capete

Nr.
participanți
: 97

Au fost
depistate 2
focare de
infecţie în
judeţ

Obiectiv specific 3.7.: Elaborare proiecte de amenajamente pastorale în vederea organizării, administrării şi exploatării
pajiştilor permanente conform OG nr. 34/2013 aprobată prin Legea nr. 186/2014, HG nr. 1064/2013
ACTIVITĂȚI
3.7.1
65
Elaborarea
amenajamentului pastoral
amenajam
prin prelucrarea datelor
ente
culese din teren, primite de
realizate
Întocmirea amenajamentelor
la OSPA și de la primăriile
pastorale conform OUG 34/2013 si
28 februarie UAT - elor. Organizarea
Suprafaţa
HG 1064/2013 cu modificările şi
conferinței II, imprimarea şi
aferentă
completările ulterioare
predarea amenajamentelor
proiectelor
pastorale conform
elaborate
proceselor verbale de
este
predare primire.
319.394 ha
3.7.2
S-a mărit
suprafaţa
Refacerea amenajamentului
Decembrie
Refacerea amenajamentului
cu 686,20
pastoral
2020
la cererea UAT Gălăuţaş
ha.
OBIECTIV GENERAL 4: Altele
Obiectiv specific 4.1.: Colaborarea cu autorităţile judeţene şi locale, precum şi cu celelalte instituţii publice
ACTIVITĂȚI
4.1.1

Permanent

Participarea la Programul
Micul Grădinar –
promovarea în rândul
elevilor din clasele IV-VII a
meseriei de legumicultor

Permanent

Participarea la Programul

Colaborarea cu ADI de Dezvoltare
Rurală a Consiliului Județean
Harghita

4.1.2

Colaborarea cu ADI de Dezvoltare

1044 copii
şi 38 clase
înscrişi în
program,
80 grădini
vizitate, 21
premiaţi
41

Ordinului
Prefectului
Judeţului
Harghita nr.
117/2018 cu
modificările
şi
completările
ulterioare

Rurală a Consiliului Județean
Harghita

Gospodarul Etalon –
vizitarea fermelor, evaluarea
şi selectarea fermelor
câştigătoare

gospodării
vizitate, 12
gospodari
premiați

OBIECTIV GENERAL 5: Organizarea activității financiar – compatibilitate, de resurse umane, juridic, achiziții publice,
administrativ și relații publice
Obiectiv specific 5.1.: Organizarea activității financiar - contabilitate
ACTIVITĂȚI
5.1.1. Organizarea activităţii financiare
Permanent Organizează și urmărește
Realizat
evidența
angajamentelor
bugetare conform normelor
metodologice elaborate de
MFP în acest scop
5.1.2. Organizarea activităţii financiare
Permanent În cursul exercițiului anual, Realizat
asigură
întocmirea
de
propuneri de rectificare a
bugetului aprobat
5.1.3. Organizarea activităţii financiare
Anual și
Întocmește
situațiile Realizat
trimestrial financiare trimestriale și
anuale și asigură depunerea
acestora la minister la
termenele stabilite de acesta
5.1.4. Organizarea activităţii financiare
Permanent Întocmește necesarul de Realizat
fonduri și transmiterea
acestuia către MADR
5.1.5. Organizarea activităţii financiare
Permanent Întocmește
contul
de Realizat
execuție
pentru
plățile
directe efectuate
5.1.6. Organizarea activităţii financiare
Permanent Înregistrează în evidența Realizat
financiar-contabilă
toate

5.1.7.

Organizarea activităţii financiare

Trimestrial

5.1.8.

Organizarea activităţii financiare

Permanent

5.1.9.

Organizarea activităţii financiare

Lunar

5.1.10

Organizarea activităţii financiare

Permanent

operațiunile cu caracter
economico-financiar, care au
loc în cadrul unității pe bază
de documente legale
Întocmește
raportul
trimestrial privind activitatea
CFP
Controlează
ținerea
evidenței
sintetice
și
analitice a cheltuielilor după
natura lor
Efectuează plata drepturilor
bănești
Întocmește planul de casă

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

Organizarea activităţii financiare

Permanent

Ridicarea
şi
depunerea Realizat
numerarului din contul
bancar, precum şi extrasele
de cont şi toate actele
referitoare la activitatea
bancară, şi ţine evidenţa
casei unităţii

5.1.11

Organizarea activităţii financiare arhivare

Permanent

Iniţiază
şi
organizează Realizat
activitatea de arhivare a
dosarelor, în cadrul unităţii

5.1.12

Organizarea activităţii financiare

Permanent

Urmăreşte
evidenţa Realizat
angajamentelor bugetare

5.1.13

Organizarea activităţii financiare

Permanent

Inventariază
patrimoniul
efectuând
acesteia

anual Realizat
unităţii,
valorificarea

5.1.14

Organizarea activităţii financiare

Permanent

Asigură,
întocmeşte
şi Realizat
răspundă de organizarea şi
desfăşurarea procedurilor de
achiziţii publice

Obiectiv specific 5.2.: Organizarea activității de resurse umane
ACTIVITĂȚI
5.2.1. Organizarea activităţii de resurse permanent Întocmește
și
supune Realizat
umane
aprobării MADR a structurii
organizatorice și a statului
de funcții și de personal
5.2.2.

Organizarea activităţii de resurse
umane

permanent

5.2.3.

Organizarea activităţii de resurse
umane

permanent

Verifică
și
asigură Realizat
îndeplinirea
condițiilor
pentru
selectarea
și
angajarea personalului
Întocmește și păstrează Realizat
contractele individuale de
muncă și dosarele personale
ale angajaților, precum și
documentele de angajare și
de încetare a raporturilor de
muncă și de serviciu
permanent

5.2.4.

Organizarea activităţii de resurse
umane

Permanent

5.2.5.

Organizarea activităţii de resurse
umane

Permanent

5.2.6.

Organizarea activităţii de resurse
umane

Permanent

5.2.7.

Organizarea activităţii de resurse
umane

Permanent

5.2.8

Organizarea activităţii de resurse
umane

Permanent

5.2.9

Program pentru stimularea
angajării tinerilor în sectoarele
agricultură, acvacultură și industria
alimentară

Permanent

Întocmește planurile anuale Realizat
de formare profesională și
programările concediilor de
odihnă
Întocmește
și
supune Realizat
aprobării Regulamentul de
organizare și funcționare
Întocmește fișele de post
Realizat
pentru toate funcțiile, și
asigură procesul de evaluare
a
performanțelor
profesionale individuale
Asigura
evidența,
Realizat
selecționarea,
păstrarea
documentelor create și
deținute în arhiva direcției
Asigură
îndeplinirea
Realizat
prevederilor
legale
din
domeniul
securității
și
sănătății în muncă, precum
și în domeniul PSI
Asigură lunar întocmirea
Realizat
documentelor
privind
sumele necesare pentru
plata spijinului financiar
pentru angajatorii fermier

Obiectiv specific.5.3.: Organizarea activității administrativ și relații publice
5.3.1 Organizarea
activității Permanent Asigură
activitatea
de
administrativ și relații publice
secretariat, privind primirea
și
înregistrarea
tuturor
documentelor interne și din

Realizat

108.799,00 lei

5.3.2

Organizarea
activității
administrativ și relații publice

August,
decembrie

Obiectiv specific 5.4.: Organizarea activității juridice
ACTIVITĂȚI
5.4.1 Completează inventarul măsurilor
Anual
de transparenţă instituţională şi de
prevenire a corupţiei precum şi
indicatorii de evaluare
5.4.2
5.4.3

5.4.4

Monitorizarea şi revizuirea riscurilor
de corupţie
Completarea
şi
transmiterea
informaţiilor privind respectarea
normelor de conduită a salariaţilor
DAJ
- Hotărârea de Guvern prevăzută la
art.625 alin.(1) lit c) din OUG
57/2019 – se afla in tot cursul anului
2020 în stadiul de finalizare

Asigurarea respectării prevederilor
Legii nr. 17/2014 privind vânzarea –
cumpărarea terenurilor agricole

Anual
Semestrial,
trimestrial

afara instituției, distribuirea,
precum
și
expedierea
acestora
Asigură evidența, păstrarea,
procesarea,
multiplicarea,
manipularea,
transportul,
trimiterea și distrugerea
documentelor care conțin
informații clasificate,

Inventarierea măsurilor de
transparenţă instituţională şi
de prevenire a corupţiei
precum şi indicatorii de
evaluare pentru anul 2020
Monitorizarea riscurilor

Realizat

Realizat

Realizat

Sarcinile ce ne revin conform
Realizat
legislației in vigoare
completare
Raportare
anuală
2020

Permanent

Înregistrarea, verificare
dosarelor, publicarea pe siteul Instituției Ofertei de

548 dosare
verificate,
avize

Legea
nr.
17/2014
privind

situate în extravilan

5.4.5

5.4.6.

5.4.7.

Raportare către MADR aplicarea
prevederilor Legii nr. 17/2014
privind vânzarea terenurilor agricole
situate în extravilan

Raportare către ADS informaţii
privind ofertelor de vânzarea
terenurilor agricole situate în
extravilan, conform Legii 17/2014
Participarea la ședințele organizate
de Instituția Prefectului Judeţului

vânzare a terenului,
eliberare avizelor finale sau
negative, organizarea și
gestionarea bazei de date a
circulației terenurilor
agricole și a registrului
judeţean de evidență a
ofertelor de vânzarea
terenurilor agricole situate în
extravilan, arhivarea
documentelor.

finale
eliberate
44

Săptămânal
Bisăptămân
al
Lunar
Semestrial
Anual

Raportare către MADR
aplicarea prevederilor Legii
nr. 17/2014 privind vânzarea
terenurilor agricole situate în
extravilan

91
raportări

Săptămânal

Raportare către ADS
informaţii privind ofertelor
de vânzarea terenurilor
agricole situate în extravilan,
conform Legii 17/2014

46
raportări

Participarea la ședințele
organizate de Instituția

10 ședințe

Lunar

vânzarea –
cumpărarea
terenurilor
agricole
situate
în
extravilan
Ordin MADR
nr. 719/2014
privind
aprobarea
normelor
metodologic
e pentru
aplicarea
titlului I din
Legea nr.
17/2014

Harghita privind aplicarea Legii
18/1991

5.4.8.

Prefectului Judeţului
Harghita privind aplicarea
Legii 18/1991
Permanent

Revizuirea Cod etic
Elaborarea, aplicarea,
evaluarea chestionarelor
privind:
- la gradul de cunoaștere de
către membrii personalului
a Codului de etică și
conduită existent în
instituție

Permanent
Îndeplinirea atribuțiilor specifice
consilierului de etică

-gradul de cunoaștere de
către membrii personalului
a persoanei desemnate
consilier de etică și a
atribuțiilor sale
Organizare sesiuni de
informare a angajaţilor cu
privire la normele de etică,
modificări ale cadrului
normativ în domeniul eticii şi
integrităţii sau care instituie
obligaţii pentru instituţie
pentru respectarea
drepturilor cetăţenilor în
relaţia cu aceasta.

Realizat

5.4.9.

5.4.1
0

5.4.1
1

Asigurarea cadrului necesar
respectării de către toți salariații a
procedurilor legale care au
aplicabilitatea în activitatea internă
a direcției

Permanent

Permanent
Reprezentarea și apărarea
intereselor DAJ Harghita în fața
organelor de justiție

Realizat
Acordarea asistenței juridice
angajaților, distribuirea,
comunicarea Monitoarelor
Oficiale.
Redactarea lucrărilor în
procesele civile, urmărirea
copiilor de pe sentințele sau
deciziile pronunțate de
instanțele de judecată
precum și legalizarea
acestora.

1 cazuri

Întocmirea actelor procedurale Permanent
Realizat
necesare în vederea reprezentării
Formularea actelor
instituției în fața instanțelor
procedurale și depunerea
judecătorești, precum și exercită
actelor doveditoare și/sau
căile
de
atac
ordinare
și
solicitate
extraordinare pentru îndreptarea
hotărârilor pronunțate de instanțe
5.4.1 Urmărirea și avizarea contractelor permanent Sarcinile ce ne revin conform
24
2
comerciale și civile ale instituției, și
legislației in vigoare
contracte
avizarea acestora
5.4.1 Urmărirea obținerii copiilor de pe permanent Sarcinile ce ne revin conform
Realizat
3
sentințele judecătorești, precum și
legislației in vigoare
legalizarea și investirea cu formulă
executorie a acestora
OBIECTIV GENERAL 6: Inspecții tehnice, verificare si control in domeniul agriculturii si industriei alimentare si
statistica agricola, monitorizare piață.
Obiectiv specific 6.1.: Inspecție pentru controlul tehnic vitivinicol
ACTIVITĂȚI

6.1.1.

6.1.2.

Exercitarea controlul privind calitatea,
provenienţa, autencitatea şi
naturaletea vinurilor, vinuri varietale,
vinuri cu indicaţie geografica, si a
vinurilor cu denumire de origine
controlata
Prelevat probe din produse vitivinicole
in vederea verificării a calităţii,
autenticităţii, compozitei fizicochimice

6.1.3.

Raportare lunară către Direcţia
Monitorizare, Inspecţii, Verificare
si Control

70 agenţi
economici
verificaţi,
dintre care
7 agenţi
economici
sancţionaţi

Raportare lunară către Direcţia
Monitorizare, Inspecţii, Verificare
si Control

11 de probe
prelevate

lunar

lunar

lunar

Raportare lunară către Direcţia
Monitorizare, Inspecţii, Verificare
si Control

lunar

Raportare lunară către Direcţia
Monitorizare, Inspecţii, Verificare
si Control

Avizarea documentelor de însoţire a
transporturilor de produse vitivinicole
vrac

6.1.4.
Verificarea îndepliniri condiţiilor
prevăzute de legislaţie pentru
autorizarea spatiilor de comercializare
a vinului de masa vrac

s-a avizat
101docume
nte de
însoţire a
transporturil
or de
produse
vitivinicole
vrac
In cursul
anului nu au
fost
autorizate
unităţi care
comercialize
ază cu
amănuntul a
vinului de

masa vrac

Obiectiv specific 6.2.: Inspecţie pentru controlul tehnic in producerea si valorificarea legumelor si fructelor
ACTIVITĂȚI
Au fost
6.2.1.
Permanent Raportare lunară către Direcţia
Monitorizare, Inspecţii, Verificare
si Control

Controlul de conformitate cu
standardele de comercializare la
legume si fructe proaspete, pe piaţa
interna, import, export

6.2.2.
6.2.3.

Autorizații plantare vizate /suprafață
totală

Permanent Eliberarea autorizaţiei de

Autorizații defrișare vizate / suprafață
totală

Permanent Eliberarea autorizaţiei de

plantare

defrişare

Obiectiv specific 6.3: Inspecţie in domeniul organismelor modificate genetic
ACTIVITĂȚI
Raportare lunară către Direcţia
6.3.1.
Efectuarea controalelor oficiale
Lunar
Monitorizare, Inspecţii, Verificare
tuturor cultivatorilor de plante
si Control
modificate genetic
Obiectiv specific 6.4: Inspecţie tehnica pentru controlul fertilizanţilor
ACTIVITĂȚI
Raportare lunară către Direcţia
6.4.1. Verificarea respectării conformităţii
lunar
Monitorizare, Inspecţii, Verificare
fertilizanţilor

verificaţi 69
agenţi
economici,
cu
întocmirea
de procese
verbale si au
fost
sancţionaţi
12 persoane
juridice ,cu
avertisment
1/ 4,45ha

-

Nu este
cazul -

1 unitate
verificată

REG.CE
2003/2003

si Control

6.4.2

Prelevare de probe din fertilizanţi

Lunar

Raportare lunară către Direcţia
Monitorizare, Inspecţii, Verificare
si Control

Raport
săptămânal
la MADR.
1 probă

Obiectiv specific 6.5: Inspecţie in domeniul industriei alimentare

6.5.1.

6.5.2.

ACTIVITĂȚI
Verificarea in structurile de vânzare
cu amănuntul a respectării
condiţiilor de comercializare şi a
afişajului obligatoriu la
comercializarea pâini
Fabricarea pâini şi a produselor de
panificaţie

Lunar

Raportare lunară către Direcţia
Monitorizare, Inspecţii, Verificare
si Control

Lunar

Raportare lunară către Direcţia
Monitorizare, Inspecţii, Verificare
si Control

54 unităţi
verificate,
s-au aplicat
17
sancţiuni
20 unităţi
verificate

OUG
12/2006

HG
568/2002;
HG
1904/2006
OM
724/2013

6.5.3.

Verificarea in domeniul siguranţei
produselor tradiţionale

Lunar

Raportare lunară către Direcţia
Monitorizare, Inspecţii, Verificare
si Control

1 unitate
verificată

6.5.4.

Verificarea regimului de marcare,
ambalare şi comercializare a ouălor

Lunar

Raportare lunară către Direcţia
Monitorizare, Inspecţii, Verificare
si Control

6 unităţi
verificate

HG 415/2004

6.5.5.

Verificarea parametrilor de calitate
a produselor obţinute prin
procesarea laptelui

Lunar

Raportare lunară către Direcţia
Monitorizare, Inspecţii, Verificare
si Control

22 unități
verificate

Tematica
220677/2019

6.5.6.

Raportarea săptămânală a

Săptămânal

Raportare săptămânală către

32 unități

Adresa

Direcția Generală Politici în
stocurilor de materii prime,
Industria Alimentară și Comerț
produse finite și capacități de
producție la operatorii din industria
de morărit și panificație.
Obiectiv specific 6.6: Inspecţie tehnica in domeniul de depozite de cereale
ACTIVITĂȚI
6.6.1. Verificarea existenţei autorizaţiilor la
Permanent Raportare lunară către Direcţia
depozite de cereale

6.6.2.

Verificarea respectări legislaţiei
O.U.G. nr. 12 / 2006

Monitorizare, Inspecţii, Verificare
si Control

Permanent Raportare lunară către Direcţia
Monitorizare, Inspecţii, Verificare
si Control

verificate

MADR
261283/24.0
3.2020

12 unităţi
verificate

12 unităţi
verificate

Obiectiv specific 6.7: Inspecţie tehnica in domeniul agriculturi ecologice
ACTIVITĂȚI
Raportare lunară către Direcţia
6.7.1.
Verificarea operatorilor din
Lunar
66 unităţi
Monitorizare, Inspecţii, Verificare
eşantionul supus controlului în
verificate
si
Control
domeniul agriculturii ecologice
Obiectiv specific 6.8 : Inspecţia in domeniul cultivării plantelor ce conţin substanţe stupefiante si pshihotrope
ACTIVITĂȚI
Raportare lunară către Direcţia
6.8.1. Inspecţii scriptice şi faptice (în
lunar
- Nu este
Monitorizare,
Inspecţii,
Verificare
câmp) la culturi de cânepă şi mac si
cazul. În

O.U.G. nr. 12
/ 2006
pentru
stabilirea
unor măsuri
de
reglementar
e a pieţei pe
filiera
cerealelor şi
a produselor
procesate
din cereale

Reg834/200
7
Hg131/2013

si Control

la seminţe de cânepă pentru alte
întrebuinţări

Obiectiv specific 6. 9: Inspecţii in domeniul cultivării tutunului
ACTIVITĂȚI
6.9.1.
Verificarea suprafeţelor declarate
După caz Raportare lunară către Direcţia
Monitorizare, Inspecţii, Verificare
în domeniul cultivării tutunului
si Control

Judeţul
Harghita
nu avem
culturi de
cânepă si
mac.

Nu este
cazul

Obiectiv specific 6.10: Efectuarea activităţii specifice privind mobilizarea la locul de muncă şi evidenţierea informaţiilor clasificate
6.10.1 Efectuarea activității specifice privind

6.10.2

mobilizarea la locul de muncă,
probleme speciale și evidența militară
a personalului angajat
Evidenţierea, păstrarea, procesarea,
multiplicarea, manipularea,
transportul, trimiterea şi distrugerea
documentelor care conţin informaţii
clasificate

Decembrie

Actualizarea documentelor din
Planul de mobilizare

Realizat

August,
decembrie

Întocmirea Programului de
pregătire şi Programului de
control

Realizat

OBIECTIV GENERAL 7: Audit public intern
Obiectiv specific
7.1 Asigurarea misiunilor de asigurare şi de consiliere
7.2 Asigurarea perfecționării profesionale continue
7.3 Efectuarea cel puţin odată la trei ani auditarea tuturor activităţilor desfăşurate la DAJ Harghita

ACTIVITĂȚI
7.1.1

Planificare anuală a activității de audit
public intern

27.11.2020

Planificare a activității de audit
public intern pe anul 2021

7.1.2.

Misiunea de audit privind “Activitatea
06.03.2020
de implementare a politicilor şi

Auditarea activității privind
“Activitatea de implementare a

realizat

strategiilor în agricultură”

7.1.3

Misiunea de audit privind “Analiza
implementării legislaţiei privind unele
măsuri de reglementare a vânzării –
cumpărării terenurilor agricole situate
în extravilan”

29.05.2020

7.1.4.
Misiunea de audit privind „Evaluarea
modului de organizare şi desfăşurare a
24.08.2020
activităţii Oficiului de Studii Pedologice
şi Agrochimice Harghita”

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.
7.1.8.
III.

Misiunea de audit privind
„Implementarea programului de
promovare a legislaţiei comunitare şi
naţionale privind dezvoltarea
sectorului de industrie alimentară
pentru sistemele de calitate
comunitare şi naţionale”
Raportarea activității de audit public
intern pentru anul 2020

24.11.2020

18.01.2021

Asigurarea perfecționării profesionale Conform
continue
legii 15 zile
Raportarea
anuală
privind
Anual
transparenţă decizională

TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ

politicilor şi strategiilor în
agricultură”
Auditarea activității privind
“Analiza implementării legislaţiei
privind unele măsuri de
reglementare a vânzării –
cumpărării terenurilor agricole
situate în extravilan”
Auditarea activității privind
„Evaluarea modului de
organizare şi desfăşurare a
activităţii Oficiului de Studii
Pedologice şi Agrochimice
Harghita”
Auditarea activităţii privind
„Implementarea programului de
promovare a legislaţiei
comunitare şi naţionale privind
dezvoltarea sectorului de
industrie alimentară pentru
sistemele de calitate comunitare
şi naţionale”
Raportarea de către MADR a
activității de audit public intern
pentru anul 2020
Pregătire profesională a
auditorului intern
Întocmirea şi raportarea privind
transparenţa
decizională
la
nivelul unităţi

realizat

realizat

realizat

În curs de
realizare
realizat
realizat

3.1 Bugetul instituţiei
Bugetul DAJ Harghita a fost aprobată de către MADR sub nr. 16595/16.12.2020.
În conformitate cu prevederile Legii Bugetului nr.5/2020 şi a creditelor bugetare deschise pentru anul 2020,precum şi a plăţilor
efectuate la Capitolul 83.10 Agricultură şi Silvicultură ,execuţia Bugetară la sfârşitul Trimestrul IV al anului 2020, se prezintă după
cum urmează:
Indicatori

Subvenții Deschise

TOTAL din care

3.305.612,55

Chelt. Personal

2.421.490,00

Chelt.mater.şi serv

240.190,00

Venituri proprii

+ transfer MADR

596.104,04

21.100,00

Plăţi
efectuate

Sold rămas si restituit

3.889.599,55

12.117,04

2,409,377,00

12113,00

261.290,00

Proiecte cu
finanţ.ext
Subvenţii pt.
sprijinirea
producătorilor
Agricoli

643.932,55

643.932,55

Alte chelt.reduceri credite
Transfer de la
MADR pt. investiţii
Cheltuieli de
capital
Plăţi efect.în anii

575.004,04

575.000,00

4,04

prec.şi Recup.în
anul în curs

3.2 Informaţii legate de procesul de achiziţii publice, achiziţiile sectoriale şi concesiunile de lucrări şi servici
Lista de contracte încheiate (obiectul contractului, suma, procedura
de achiziții publice folosită, numele câștigătorului)

Anexa(1)

Numărul de procese de achiziții pe categorii, pentru anul încheiat

a) licitaţia deschisă;-0
b) licitaţia restrânsă;-0
c) negocierea competitivă;-0
d) dialogul competitiv;-0
e) parteneriatul pentru inovare;-0
f) negocierea fără publicare prealabilă;-0
g) concursul de soluţii;-0
h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor
servicii specifice;-0
i) procedura simplificată.-0
Achiziţii directe-37

Câte achiziții s-au realizat prin sistemul electronic din totalul
achizițiilor desfășurate pe parcursul exercițiului anului calendaristic de
raportare

14

Durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii de
achiziții – număr de contestații formulate la Consiliul Național de

Achiziții directe – 10 zile (contestații: 0)

Soluționare a Contestațiilor
Câte proceduri au fost anulate sau sunt în procedura de anulare
Anexa(1)
Obiectul contractului
Colectarea deşeurilor
electronice
Pregătirea teoretice si
practică a cursanţilor
apicultor
Studiul Pedologic
necesar realizării
amenajamentului
pastoral pentru
comuna Păuleni Ciuc
Studiul Pedologic
necesar realizării
amenajamentului
pastoral pentru
comuna Ciceu
Studiul Pedologic
necesar realizării
amenajamentului
pastoral pentru
comuna Siculeni
Studiul Pedologic
necesar realizării
amenajamentului
pastoral pentru

Suma (fără TVA)
Titlu gratuit

0

Procedura de achiziții publice
folosită
Achiziţie directă

3.072,00

Achiziție directă

5.037,00

Achiziție directă

116.837,00

Achiziție directă

74.943,00

Achiziție directă

238.707,00

Achiziție directă

Numele câștigătorului

comuna Corbu
Studiul Pedologic
necesar realizării
amenajamentului
pastoral pentru
municipiul Miercurea
Ciuc
Furnizare hârtie A4 şi
A3 –contract
subsecvent
Semnătură electronic
calificată
Emiterea şi furnizarea
voucherelor de vacanţe
Reparare si întreținere
a autovehiculelor
Contract de colaborare
pentru amenajament
pastoral a comunei
Gălăuţaş
Contract de colaborare
–lucrător în creşterea
animalelor
Prestări servicii de
curăţenie
Organizarea şi
efectuarea examinării
şi notării participanţilor
la examen
Organizarea şi

39.476,00

Achiziție directă

1.990,24

Achiziţie centralizată

420,38

Achiziție directă

37.427,00

Achiziție directă

11.186,00

Achiziție directă

Titlu gratuit

Achiziție directă

Titlu gratuit

Achiziție directă

2.280,00

Achiziție directă

488,00

Achiziție directă

488,00

Achiziție directă

efectuarea examinării
şi notării participanţilor
la examen
Servicii de evaluare
1.800,00
Studiul Pedologic
100.000,00
necesar realizării
amenajamentului
pastoral pentru
municipiul M- Ciuc
Servicii de formare
840,00
profesională
Examen medical
1650,00
periodic
Semnătură electronic
422,85
calificată
III.3 Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia

Achiziție directă
Achiziție directă

Achiziție directă
Achiziție directă
Achiziție directă

Numărul de litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată: -1 dosar de Contencios administrativ şi fiscal, obiectul dosarelor: litigiu privind funcţionarii
publici. În dosarul aflat la Tribunalul Vrancea s-a constatat perimată cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Sindicatul Național al
lucrătorilor din Pedologie și Agrochimie (SNLPA) în contradictoriu cu DAJ Harghita și MADR.

III.4 Organigrama
- 4 posturi de funcții de conducere din care:
- director executiv - Romfeld Zsolt
- director executiv adjunct – Ábrahám Emma
- 2 posturi - șef serviciu- vacante
- numărul total de posturi ocupate: 22 posturi ocupate – funcții de execuție
10 posturi disponibile:
- Serviciul implementarea politicilor,strategiilor în agricultură și industrie alimentară, consultanță agricolă și formare profesională
1 post - funcție de conducere șef serviciu

- Compartimentul asistență tehnică zonală și RICA
2 posturi - funcție de execuție consilier
1 post - funcție de execuție consilier( temporar vacant)
Compartimentul formare profesională, promovare și elaborare proiecte
1 post - funcție de execuție, inspector de specialitate (suspendat)
1 post - funcție de execuție consilier
- Serviciul monitorizare, inspecții tehnice, verificare și control în domeniul agriculturii și industriei alimentare și statistică agricolă,
monitorizare piață
1 post funcție de conducere șef serviciu
1 post - funcție de execuție consilier
- Compartimentul resurse umane, financiar – contabilitate, juridic, achiziții publice, administrativ și relații publice
1 post - funcție de execuție consilier
1 post - funcție de execuție consilier (Suspendat)
III.5 Informaţii despre managmentul resurselor umane
- a fost ocupat 1 post – prin transfer în interesul serviciului
- nu a fost organizat concurs
- avem o funcție de conducere exercitate temporar
venitul mediu: 6740 lei
IV.
RELAŢIA CU COMUNITATE
Raportul de activitate a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare şi a
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată a fost înaintat către MADR sub nr. 16 la data de
06.01.2021, care va fi afişat pe site-ul instituţiei.
V.
LEGISLAŢIE
În anul 2020 nu a fost iniţiat proiecte de acte normative de către DAJ Harghita.
Director Executiv,
ROMFELD Zsolt

