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Georgiana Ene, direc-
torul DAJ Ilfov a făcut re-
ferire, în acest context, la 
acordarea, în timp util, a 
subvenţiilor pentru agricul-
tură. Astfel, APIA a autori-
zat la plată, pe plan naţi-
onal, 2,766 miliarde euro, 
sumă ce reprezintă Cam-
pania 2016 din FEGA (Fon-
dul European de Garantare 
Agricolă), FEADR (Fondul 
European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală) şi cofi-
nanţare de la bugetul na-
ţional. Acordarea avansu-
rilor pentru plăţi din Cam-
pania 2017 s-a încheiat pe 
29 noiembrie cu plata a 
964,8 milioane euro pen-
tru 749.315 beneficiari.

Și, tot legat de fon-
duri europene, la nivelul 
DAJ Ilfov, în acest an, au 
fost elaborate 8 proiec-
te în vederea accesării de 
fonduri alocate prin PNDR 
2014-2020 astfel: 4 pro-
iecte pe submăsura 6.1 - 
Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri, în valoa-
re de 160.000 euro, res-
pectiv 4 proiecte pe sub-
măsura 6.3 - Sprijin pen-
tru dezvoltarea fermelor 
mici, în valoare de 60.000 
euro.

E nevoie de 
reabilitarea 
infrastructurii de 
irigaţii

Programul Naţional de 
Rea bilitare a Infrastruc-
turii Principale de Iriga-
ţii din România dispune 
de 1,015 miliarde de eu-
ro pentru perioada 2016 - 
2020. La nivelul Ilfovului, 
se fac eforturi permanen-
te pentru creşterea supra-
feţelor agricole care se iri-
gă, precum şi pentru înfi-
inţarea şi revitalizarea or-
ganizaţiilor de îmbunătă-
ţiri funciare. Grupul teh-
nic de sprijin constituit cu 
acest scop din reprezen-
tanţii DAJ Ilfov şi ANIF - 
Unitatea de Administrare 
Tulcea a organizat întâlniri 
cu reprezentanţii legali ai 
beneficiarilor din amena-

jările de îmbunătăţiri fun-
ciare pentru contractarea 
suprafeţelor pentru iri-
gat; întâlniri de lucru pen-
tru detaliile tehnice de 
înfiinţare a organizaţiilor 
de îmbunătăţiri funciare şi 
preluare de infrastructură.

Recolte record, în 
2017

În 2017 s-au realizat 
26,87 milioane tone ce-
reale, ceea ce înseamnă 
aproape o tonă şi jumă-
tate/locuitor. La recolta-
rea culturilor agricole s-au 
obţinut producţii record 
la 9 culturi: grâu, secară, 
triticale; rapiţă; orz şi or-
zoaică; floarea soarelui; 
soia; porumb şi mazăre.

Tomate în spaţii 
protejate, un 
succes!

La nivel naţional  s-au 
înscris în Programul de 
susţinere a produsului to-
mate în spaţii proteja-
te 9.350 legumicultori, 
beneficiarii ajutorului de 
3.000 euro fiind în număr 
de 4.397 fermieri, care au 
încasat, aşadar, 59,3 mili-
oane lei. În urma realiză-
rii programului s-a obţinut 
o producţie de 50.000 to-
ne roşii, fără pesticide, li-
vrate pe piaţă, diminuân-
du-se importul cu aceas-
tă cantitate. Pe 23 octom-
brie 2017 a început ciclul 
II al programului, unde 
participă încă 4.432 legu-
micultori; 2.442 dintre ei 
au şi primit sumele în ba-
za programului - 7,11 mi-
lioane euro (circa 32,9 mi-
lioane lei), iar pentru 631 
s-au solicitat la Ministerul 
Finanţelor încă 1,8 mili-
oane euro. Pe plan local, 
la DAJ Ilfov s-au înscris 
307 legumicultori, din ca-
re, în ciclul I al programu-
lui au fost înscrişi 235 le-
gumicultori. Au beneficiat 
de ajutorul de 3.000 eu-
ro 190 de fermieri; iar în 
ciclul II al programului au 
fost înscrişi 117 legumi-

cultori şi au beneficiat de-
ja de ajutor - 68 de fer-
mieri.

În derularea progra-
mului au fost constatate 
şi nereguli, motiv pentru 
care, din 2018, DAJ Ilfov 
va veni cu soluţii pentru a 
preîntâmpina apariţia de 
neconformităţi în aplica-
rea HG 39/2017.

Bani pentru lână
Potrivit HG 500/2017, 

crescătorii de ovine vor 
primi un sprijin financiar 
de 1 leu/kg pentru lâna 
comercializată. Este vor-
ba de o schemă de aju-
tor de minimis care are 
o finanţare de 36 de mi-
lioane de lei, iar banii se 
asigură de la bugetul de 
stat. Personalul DAJ Il-
fov şi administraţiile lo-
cale din judeţ au efectu-
at deplasări zilnice pen-
tru identificarea, informa-

rea şi înscrierea benefici-
arilor - crescători de ovi-
ne - în program, iar în ur-
ma acestor demersuri, la 
sfârşitul lunii august 2017 
erau înscrişi pentru aju-
torul de minimis - 48 de 
crescători de ovine.

Bani pentru porcul 
românesc

Programul de dez-
voltare a raselor de su-
ine româneşti (Bazna şi 
Mangaliţa) prin creştere 
şi multiplicare în regim 
tradiţional, la acest mo-
ment în stadiu de proiect 
la Ministerul Agricultu-
rii, are ca scop creşterea 
efectivelor de scroa-
fe de reproducţie afla-
te în crescătorii de ra-
se autohtone, precum şi 
creşterea producţiei de 
carne de porc din rasele 
menţionate. Totodată, se 
doreşte asigurarea nece-

sarului de carne provenit 
de la aceste rase pentru 
sectorul de procesare.

Implementarea pro-
gramului urmăreşte iden-
tificarea producătorului, 
înre gistrarea acestuia în 
program, asigurarea li-
vrării grăsunilor, monito-
rizarea activităţii, stabili-
rea contractului cadru de 
livrare dintre producător 
şi procesator şi asigurarea 
încheierii contractului de 
achiziţii de purcei.

Comuna Nuci, 
interesată de 
amenajarea 
pastorală

Implementarea ame-
najamentelor pastora-
le ur măreşte îndruma-
rea utilizatorilor de pajişti 
de a respecta activităţile 
şi măsurile de creştere 
can    titativă şi calitativă a 
producţiei pajiştilor şi a 
metodelor de înlătura-
re/diminuare a efectului 
fac torilor limitativi ai pro-
ductivităţii acestora.

Luând în considera-
re faptul că utilizatorii de 
pajişti beneficiază de plăţi 
unice pe suprafaţă şi ţi-
nând cont de importanţa 
creşterii animalelor şi de 
facilitarea accesului aces-
tora la suprafeţele de pa-
jişti disponibile, amenaja-
mentele pastorale asigură 
îmbunătăţirea calităţii fu-
rajelor, consolidează bi-
ologic terenuri lipsite de 
vegetaţie pentru a fi pro-
tejate de factorii distruc-
tivi, se stimulează pedo-
geneza şi se înfrumuse-
ţează peisajul, deoare-
ce pajiştile constituie im-
portante habitate pen-
tru animalele sălbatice şi 
de conservare a biodiver-
sităţii speciilor de plan-
te şi animale. ”Neadop-

tarea măsurilor propuse 
prin proiectul de amena-
jament pastoral va genera 
efecte negative, concreti-
zate în dificultăţi în asigu-
rarea hranei animalelor, 
fapt care conduce la di-
minuarea producţiilor zo-
otehnice cu impact direct 
asupra asigurării resurse-
lor alimentare pentru po-
pulaţie. Studiile pedologi-
ce şi agrochimice stau la 
baza întocmirii planului de 
fertilizare şi stabilirii mă-
surilor agropedoamelio-
rative, necesare realiză-
rii amenajamentelor pas-
torale ale suprafeţelor de 
pajişti permanente. Con-
travaloarea acestor studii 
se asigură din bugetul Mi-
nisterului Agriculturii, prin 
bugetul direcţiilor pen-
tru agricultură judeţene”, 
 ne-a explicat directorul 
DAJ Ilfov. Pentru 2017, 
pentru finanţarea studiilor 
pedologice şi agrochimice 
elaborate de OSPA Giur-
giu (pentru Ilfov) a fost 
solicitată suma de 8.608 
lei pentru suplimenta-
rea bugetului. În prezent 
sunt finalizate, din punctul 
de vedere al DAJ Ilfov, 3 
proiecte de amenajamen-
te pastorale - la Dască-
lu, Jilava şi Ciolpani, pen-
tru o suprafaţă totală de 
146,69 ha (din suprafaţa 
totală de păşune de pe ra-
za judeţului, de 1.427,14 
ha), acestea urmând a fi 
completate cu studiile pe-
dologice şi agrochimice 
elaborate de OSPA. Co-
muna Nuci este, la rân-
dul ei, extrem de interesa-
tă de o amenajare pasto-
rală, mai ales că dispune 
pentru aceasta de 225 ha 
de teren. Doar că, la acest 
moment sunt probleme cu 
actele de proprietate ale 
terenurilor unde ar putea 
fi amenajată păşunea.

Bilanț 2017, cu rezultate bune!

DAJ Ilfov anunţă un 
2018 cu mai multe 
controale

 Sunt vizate piețele, dar și programele ”Tomata” sau cel privind amenajările pastorale
La sfârșitul lui 2017, Direcția pentru Agricultură 
Județeană (DAJ) Ilfov, instituție în subordinea 
Ministerului Agriculturii, apreciază anul drept 
unul bun atât din punct de vedere al măsurilor 
administrative, cât și al rezultatelor din domeniu.
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