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Așadar, principa-
lul punct pe ordinea de 
zi a reuniunii a fost „Ra-
port cu privire la acti-
vitatea desfășurată de 
Direcția pentru Agricultu-
ră Județeană Ilfov pen-
tru îndeplinirea obiecti-
velor înscrise în Planul de 
Acțiuni pentru realizarea 
în județul Ilfov a obiective-
lor cuprinse în Programul 
de Guvernare, în primele 
9 luni ale anului. Agricul-
tura Ecologică – evoluție 
și promovare la nivelul 
județului Ilfov”. Raportul 
a fost prezentat de direc-
torul DAJ Ilfov, Georgiana 
Ene, care l-a avut ca invi-
tat special pe președintele 
Asociației „Bio Româ-
nia”, Avraham Marian Cio-
ceanu. Cu această oca-
zie, președintele „Bio 
România” a organizat o 
miniexpoziție cu produse 
ecologice românești, ca-
re pot fi găsite și în marile 
magazine de retail. 

Campanii de 
informare 
desfășurate cu 
succes

Directorul DAJ a înce-
put prezentarea cu pre-
cizarea că, în prezent, în 
România, agricultura es-
te domeniul economic ca-
re „merge” cel mai bine, 
care a reușit să absoar-
bă cele mai multe fonduri 
europene. Georgiana Ene 
a făcut o scurtă prezenta-
re a direcției și comparti-
mentelor acesteia. 

„De când am fost nu-
mită la conducerea aces-
tei direcții, am înțeles ne-
cesitatea de a veni în spri-
jinul producătorilor, proce-
satorilor și comercianților 
de produse agricole. De 
aceea, ne-am propus să 
le promovăm activitatea 
și să le facilităm accesul la 
informațiile din acest do-
meniu, furnizate de Minis-
terul Agriculturii. De ase-
menea, depunem toate 
eforturile necesare pen-
tru a-i consilia pe fermieri 
cu privire la proiectele pe 
fonduri europene, cuprin-
se în diferite măsuri din 
cadrul PNDR”, a subliniat 
directorul DAJ Ilfov.

În acest context, 
Georgiana Ene a prezentat 
o serie de campanii de in-

formare cu privire la „Pro-
gramul Tomate”, în cadrul 
căruia 190 de producători 
au primit deja subvenția 
de 3.000 de euro în ci-
clul I, iar alte 117 cereri 
au fost depuse, până la 
30.09.2017, pentru ciclul 
II. Alte campanii de acest 
gen au privit ajutorul de 
minimis pentru susținerea 
crescătorilor de ovine pen-
tru comercializarea lânii, 
pentru care au depus ce-
reri 47 de fermieri, sau 
cea privitoare la realiza-
rea proiectelor de ame-
najamente pastorale. Am 
aflat astfel că, în prezent, 
se află în lucru 4 proiec-
te de amenajamente pas-
torale, pentru o suprafață 
totală de 192,30 ha. 

 
Alte activități ale 
DAJ Ilfov

Acestor campanii de 
informare li se adaugă 
și activitățile de consilie-
re și elaborarea de pro-
iecte în vederea accesă-
rii de fonduri prin PNDR 
2014-2020. Au fost, ast-
fel, consiliați 101 fer-
mieri și au fost finaliza-
te 8 proiecte pe submă-
sura 6.1 și 6.3. „Un efort 
susținut am depus pen-
tru a schimba mentalități 
și atitudini, pentru a-i fa-
ce pe producătorii agri-
coli să înțeleagă că au 
posibilitatea de a acce-
sa aceste fonduri europe-
ne și subvențiile”, a arătat 
Georgiana Ene. 

Am mai aflat că prin-
tre atribuțiile DAJ Ilfov 
se numără și autorizarea 
și monitorizarea spațiilor 
de depozitare a produse-
lor agricole (o autorizație 
eliberată), înregistrarea și 
avizarea fișelor de înscrie-
re în agricultura ecologică 
(42 de operatori, din care 
15 producători, 8 procesa-
tori și 19 comercianți) sau 
implementarea legislației 
privind reglementarea 
vân zării și cumpărării de 
terenuri extravilane (730 
de oferte de vânzare și 28 
de avize favorabile). Tot-
odată, direcția monitori-
zează situația certificatele 
de origine pentru biomasa 
provenită din culturi ener-
getice/deșeuri, utilizată 
drept combustibil sau ma-
terie primă pentru produ-
cerea de energie electrică 
(15 certificate eliberate). 

De asemenea, DAJ Il-

fov a eliberat 1.306 de avi-
ze consultative conform 
legii 145/2014,  autorizații 
de plantare/defrișare pomi 
și arbuști fructiferi (7 au-
torizații pentru de fri șare 
nuc), precum și 2 au-
torizații pentru planta-
re de cânepă, care intră 
în domeniul de cultiva-
re a plantelor ce conțin 
substanțe stupefiante sau 
psihotrope. 

 
Numeroase 
controale și 
inspecții

Directorul DAJ Ilfov 
i-a mai informat pe cei 
prezenți și despre activi-
tatea de control a direcției 
pe care o conduce. Am 
aflat astfel despre o se-
rie de controale temati-
ce în domeniul viniviticol, 
pentru identificarea pro-
duselor substituite și fal-

sificate, în producerea și 
valorificarea legumelor și 
fructelor (1.185 de con-
troale) sau în domeniul in-
dustriei alimentare (35 de 
controale la comercianți 
de pâine și produse de 
panificație). Totodată, au 
fost  efectuate  inspecții în 
domeniul agriculturii eco-
logice (4), al organisme-
lor modificate genetic (s-
a constatat că în Ilfov nu 
există cultivatori de OMG), 
inspecții pentru controlul 
fertilizanților (11 controa-
le), la depozite de cereale 
(43 de depozite, în Ilfov), 
precum și 614 controale 
pentru fazele de planta-
re și rodire, în cadrul „Pro-
gramului Tomata”.

 
Pledoarie pentru 
agricultura 
ecologică 

Un capitol aparte al 
raportului l-a constituit 
cel privitor la agricultura 
ecologică. Directorul DAJ 
Ilfov a precizat că „Agri-
cultură Ecologică” este 
un termen protejat, atri-
but de Uniunea Europea-
nă României, pentru de-
finirea acestui sistem de 
agricultură. „Rolul său 
este de a produce hrană 
mai curată, mai potrivită 
metabolismului uman, în 
deplină corelație cu con-
servarea, dezvoltarea și 

protejarea mediului. Adi-
că produse agroalimen-
tare proaspete și autenti-
ce, care să respecte fac-
torii naturali și de mediu. 
În perioada de producție 
la fermă este interzisă uti-
lizarea organismelor mo-
dificate genetic (OMG), a 
fertilizanților și pesticide-
lor de sinteză, a stimula-
torilor și regulatorilor de 
creștere, hormonilor, anti-
bioticelor etc. În etapa 
de procesare, se interzi-
ce folosirea aditivilor ali-
mentari, a substanțelor 
com plementare și a sub-
stanțelor chimice de sin-
teză, pentru prepararea 
alimentelor ecologice”, a 
explicat Georgiana Ene. 
Aceasta a mai precizat 
că cei care vor să practi-
ce acest tip de agricultură 
trebuie să se înregistre-
ze la MADR, iar ei vor pu-
tea beneficia de subvenții 
substanțiale în cadrul Mă-
surii 11.

O pledoarie pentru 
agricultura ecologică a 
susținut și Avraham Mari-
an Cioceanu, președintele 
Asociației „Bio România”. 
El a subliniat faptul că, 
față de anul 2013, când 
se înregistrau circa 15.000 
de operatori în agricultura 
ecologică, în 2017 numă-
rul acestora a scăzut la cir-
ca 8.500.  „Dacă în 2013 
aveam peste 300.000 de 
hectare, în 2016 am scă-
zut sub 200.000 ha. Ma-
rea problemă de strate-
gie propusă în programul 
de guvernare este ace-
ea că, până în 2020, tre-
buie să practicăm agri-
cultura ecologică pe mi-
nimum 500.000 ha. De 
exemplu, în 2016 Germa-
nia depășea peste 1 mili-
on de hectare, iar Franța, 
încă de acum doi ani. Da-
că nu vom dezvolta acest 
sistem, vom pierde foarte 
mult în fața celorlalte țări 
UE. Acest lucru se poa-
te face prin alocarea de 
subvenții mai consisten-
te. Altfel, peste 4-5 ani, 
vom avea surpriza să nu 
mai exportăm cantitățile 
de produse agricole din 
prezent”, a spus Avraham 
Marian Cioceanu. 

Colegiu Prefectural – raport al Direcției pentru Agricultură Județeană Ilfov

Săptămâna trecută, joi 23 noiembrie, a 
avut loc ședința Colegiului Prefectural 
al județului Ilfov. Subiectul întâlnirii l-a 
constituit activitatea Direcției pentru 
Agricultură Județene (DAJ) Ilfov. La 
întâlnire au participat prefectul județului, 
Marius Cristian Ghincea, subprefectul 
Laurenția Georgeta Tortora și 
reprezentanții direcțiilor deconcentrate 
din județ.

Andrei DUMITRU

Mereu alături de fermieri

Dir. DAJ Ilfov, Georgiana Ene și 
preș. Asociației „Bio România”, 
Avraham Marian Cioceanu

Subprefectul Laurenția Georgeta 
Tortora, prefectul Marius Cristian 
Ghincea și col. Bogdan Enescu, 
inspector șef al IJJ Ilfov


