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SUPRAFAŢA JUDEŢULUI MARAMUREŞ
Suprafaţa totală
a judeţului
630.296 ha

Terenuri agricole
305.504 ha
( 48,46 % din suprafaţa
totală a judeţului)

Arabil
– 81.028 ha
Păşuni – 96.868 ha
Fâneţe – 121.006 ha
Vii
– 243 ha
Livezi
– 6.359 ha

Terenuri neagricole
324.794 ha ( 51,53% din
suprafaţa totală a
judeţului)

Păduri şi alte terenuri
forestiere
290.072 ha

Alte terenuri
neagricole
104.700 ha

Însămânţări de toamnă ( 2016)
Nr.
Crt.

Cultura

Suprafaţa
( ha)

1

GRÂU + SECARĂ

3.217

2

TRITICALE

1.794

3

ORZ

384

4

ORZOAICĂ DE TOAMNĂ

53

5

RAPIŢĂ DE TOAMNĂ

142

Însămânţări de primăvară ( 2017)
Nr. crt

Cultura

Suprafaţa ( ha)

1

ORZOAICĂ DE PRIMĂVARĂ

255

2

ORZ DE PRIMĂVARĂ

384

3

PORUMB

17.588

4

FLOAREA SOARELUI

1.004

5

SOIA

53

6

LEGUMINOASE PENTRU BOABE

120

7

CARTOFI

12.479

8

LEGUME ÎN CÂMP ŞI SOLARII

2.332

9

ANUALE PENTRU FÂN ŞI MASĂ VERDE

3.267

10

RĂDĂCINOASE PENTRU NUTREŢ

342

11

DOVLECEI FURAJERI

26

12

PLANTE PENTRU ÎNSILOZARE

409

13

CEREALE PENTRU SĂMÂNŢĂ

10

14

CĂPŞUNI

12

15

FLORI DE CÂMP

3

16

SERE

1

Suprafeţe recoltate şi producţii obţinute 2017
Cod

Specificaţie

Total

Suprafaţa
(ha)

Producţia
(to)

Media
kg/ha

1

GRÂU

3.216

12.225

3.801

2

TRITICALE DE TOAMNĂ

1.794

7.000

3.902

3

ORZ

384

1.270

3.307

4

ORZOAICĂ DE TOAMNĂ

53

143

2.700

5

ORZOAICĂ DE PRMĂVARĂ

255

615

2.412

6

OVĂZ DE PRIMĂVARĂ

2.748

5.038

1.833

7

PORUMB BOABE

17.125

94.530

5.520

8

MAZĂRE BOABE

39

80

2.051

9

FLOAREA SOARELUI

1.004

2.420

2.410

10

RAPIŢĂ

92

260

2.826

11

SOIA

53

88

1.660

12

CARTOFI

12.479

199.664

16.000

SERVICIUL IMPLEMENTAREA POLITICILOR , STRATEGIILOR
AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARA

ÎN

S-au eliberat : - 25 autorizaţii de defrişare pomi fructiferi
- 10 autorizaţii de plantare pomi fructiferi
- 59 autorizaţii tăiere nuci
Calamităţi – s-a întocmit şi transmis la MADR – situaţia suprafeţelor afectate valoare :
1.005.640 lei
- s-a acordat consultanţă în domeniul pomiculturii conform Legii 348 / 2003,
modificată cu Legea nr. 60 / 2007 pentru actele necesare întocmirii autorizaţiei de
plantare pentru înfiinţarea plantaţiilor de pomi fructiferi
Situaţia vânzărilor de terenuri agricole extravilane prevăzute de legea nr. 17 / 2014
- Oferte de vânzare - 490
- Avize finale – 13
- Avize negative - 2
- Adeverinţe de vânzare liberă - 460
În agricultura ecologică s-au înregistrat :
- 271 de producători
- 8 procesatori de produse ecologice ( miere, polen, lăptişor de matcă, sucuri din fructe,
pufuleţi)
- 1 producător floră spontană ( hribi şi fructe de pădure)
- 2 comercianţi
- 2 producători pe export

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de
susţinere a produsului tomate în spaţii protejate

➢ Număr total de beneficiari
înscriși în program – 43
Numar total de beneficiari eligibili – 24 ( 5 în ciclul I şi 19
în ciclul II)

➢ 5 de beneficiari au primit ajutorul de minimis în valoare de
67.407 lei, în prima etapă (ianuarie - mai )
➢ 19 beneficiari au primit ajutorul de minimis în valoare de
256.146,60 lei în a doua etapă (noiembrie-decembrie)

FORMARE PROFESIONALĂ ŞI ELABORARE
PROIECTE
Cursuri de calificare a producătorilor agricoli:
Total : 178 cursuri , cu următoarea structură:
1. Lucrător în creşterea animalelor
2. Lucrător în cultura plantelor
3. Apicultor
4. Pomicultor

– 76
– 33
- 26
- 43

Cursuri de instruire a beneficiarilor măsurilor din PNDR 2014 -2020
Total : 1387 , din care :
Măsura 10 : Agromediu şi climă 1237
Măsura 11: Agricultura ecologică 150
Identificarea, monitorizarea potenţialilor beneficiari ai măsurilor PNDR
- Total 565
SubMas 6.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
91
SubMas 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
452
SubMas 4.1 Investiţii în exploataţii agricole
4
SubMas 4.1a Investiţii în exploataţii pomicole
18

CREŞTEREA ABSORBŢIEI FONDURILOR EUROPENE
PRIVIND MĂSURI PENTRU PNDR
Total proiecte elaborate – 68 - pe următoarele submăsuri:

SubMas 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici - 67 proiect
SubMas 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri - 1 proiect

Total sume absorbite : 1.045.000 euro

AMENAJAMENTE PASTORALE
Conform OUG nr. 34 / 2013 republicată şi modificată prin
Legea nr. 16 / 2016 , începând cu anul 2018 este
obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral care
asigură accesul fermierilor deţinători de animale la
încasarea subvenţiilor pentru pajiştile permanente.
Situaţia în judeţul Maramureş se prezintă conform
tabelului de mai jos:
Nr. total
UAT – uri
/ jud

Nr. UAT –
uri
înştiinţate

Nr. UATuri care
au
solicitat
proiecte

Suprafaţa
aferentă
proiectelor
solicitate
( ha)

Nr.
proiecte
elaborate

Suprafaţa
aferentă
proiectelor
elaborate
( ha)

Nr.
proiect
e în
curs
de
elabor
are

Suprafaţa
aferentă
proiectelo
r în curs
de
elaborare

76

76

24

20.325

17

12.267

12

8058

Inspecția de stat pentru controlul tehnic în producerea și
comercializarea fructelor și legumelor proaspete
✓ 285 controale
✓ 10 amenzi în baza legii 145 / 2014 în valoare de 1.000 lei
✓ 84 – avertismente în baza ORDINULUI 2/2001 art.5 pct 20

✓ 17 – controale pe fertilizanţi
✓ 3 acţiuni de control efectuate în baza Regulamentului CE 2003 / 2003 la 3
comercianţi , care comercializează îngrăşăminte chimice. Nu s-au constat
nereguli
✓ 50 controale în baza HG 39 / 2017 – minimis tomate
✓ s-a eliberat un certificat de conformitate pentru Ordinul nr. 243/2012
Programul de incurajare a consumului de mere in scoli;

✓ În conformitate cu secţiunea “CENTRE DE COLECTARE ŞI UNITĂŢI DE
PROCESARE “ din Programul de Guvernare pentru Agricultură 2017 – 2020, în
judeţul Maramureş s-au identificat 8 persoane fizice/juridice cu potenţial
înfiinţare/ modernizare/extinderere depozite legume - fructe

Inspecția de stat pentru controlul tehnic în producerea și
comercializarea fructelor și legumelor proaspete

În conformitate cu Ordinul Prefectului nr.339 / 17.07.2017 privind
constituirea Comisiei de control conform prevederilor Legii nr. 145 / 2014,
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din
sectorul agricol în pieţele agroalimentare din Municipiul Baia Mare, în
perioada iulie – noiembrie 2017 s-au efectuat în pieţele: Obor, Izvoare,
Dalia, Albina, Bilaşcu următoarele acţiuni:
- 271 producători agricoli verificaţi
- 15 comercianţi verificaţi
- 47 avertismente conform L145 / 2014
- 2 amenzi – valoare 200 ron – în baza L145 / 2014

Inspecţia de stat
pentru controlul vitivinicol
Au fost verificate şi avizate documentele de însoţire pentru 255 transporturi de vin
vrac,în cantitate totală de 2010,3 hl din care:
- 1170,9 hl UE
- 93,9 hl import Republica Moldova
- 745,5 hl din producţia naţională
S-au dat 2 avertismente, conform art. 7 din OUG nr. 2 / 2001, pentru nerespectarea
prevederilor Ordinului 234 / 2004.
Au fost realizate 123 controale în reţeaua comercială pentru verificarea respectării
normelor de comercializare a vinurilor conform HG 512 / 2016.Controlul s-a efectuat în
depozite en gross, supermarketuri şi reţeaua de magazine alimentare din judeţ. În urma
controalelor efectuate au fost retrase de la comercializare produse vitivinicole cu
neconformităţi de etichetare a acestora:
- s-au retras 74 sticle vin din categoria vinurilor speciale - unde s-a constatat
încălcarea art.49, alin.2 lit a şi c din HG 512 / 2016 de aplicare a legii 164 / 2015
- 165 – sticle 1 / 750 ml, vin DOC – CT care avea o a doua contraetichetă
- 77 – sticle 1/750 ml ”Lacrima lui Ovidiu”, VIN LICOROS, produs în Spania sub licenţa
Murfatlar România SA
- 18 sticle 1/ 750 ml şi 6 peturi 1/2000 ml , aduse din Ungaria, comercializate în
reţeaua de magazine din Sighetu Marmaţiei, fără traducerea indicaţiilor obligatorii de pe
eticheta produsului în limba română
- Distribuitorul a fost amendat cu 12.000 lei conform art. 66, lit b din L164/2015.

Inspecţia pentru controlul de stat vitivinicol
- s-au prelevat 34 probe pentru analizarea parametrilor calitativi şi izotopici a
produselor vinicole
- s-a identificat o proba de vin DOC – falsificată.
S-a înaintat solicitare către IJP MM pentru întocmire dosar penal ca urmare a
infracţiunii produse de către îmbuteliator.
- s-au autorizat şi reautorizat 5 spaţii de comercializare a vinului vrac cu amănuntul
- în timpul controalelor efectuate în depozitele en gross au fost identificate 11.642
peturi de 1/2000 ml bautură fermentată nedistilată CETERA , care potrivit Ordinului
1541 / 1219 / 433 /2014 sunt interzise la comercializare . Produsele identificate au fost
direcţionate către Fabrica de Oţet din judeţ.
În decursul anului 2017 au fost avizate şi verificate 3 transporturi de băutură fermentată
nedistilată, în cantitate de 50.304 bucăţi 1/2000 ml, respectiv 100.608 litri, achiziţionată
de la ANAF Buzău de către o societate din judeţ, producătoare de oţet alimentar, ca
materie primă în obţinerea oţetului alimentar, în conformitate cu Ordinul 232 / 2003.
În baza Ordinului 224 / 2008 şi modificat prin Ordinul 146 / 2017, s-au autorizat şi
reautorizat 7 spaţii de comercializare a vinului vrac cu amănuntul, 6 cu locaţia în Baia
Mare și unul cu locația în Vișeu de Sus.

Inspecţia în agricultura ecologică
În cursul anului 2017, activitatea în sistemul de agricultură ecologică s-a efectuat prin
verificări privind respectarea RE nr. 834/ 2007 şi RE 889 / 2008, pe un eşantion de 26
operatori ecologici, înregistraţi în agricultura ecologică la DAJ Maramureş, eşantion
transmis de către MADR, ca urmare a neconformităţilor semnalate de către organismele de
inspecţie şi control cu ocazia întocmirii rapoartelor de evaluare anuale la operatorii ecologici
pe anul 2016.
Controalele efectuate de inspectorii ecologici DAJ MM, s-au efectuat cu scopul de a
constata remedierile făcute la neconformităţile constatate de către organismul de inspecţie .
În acest scop s-au verificat :
26 operatori ecologici , din care:
- 14 operatori cu activitate vegetală
- 7 operatori pe activitate mixtă ( zootehnie şi vegetal)
- 5 operatori pe activitate zootehnică
S-a efectuat
un control pe HG 131 / 2013 privind modul de respectare a RE 834 / 2007 şi 889 / 2008
– prelevare probe
- 3 controale efectuate în lista de eşantioane transmise de MADR cu neconformităţi
depistate de către organismele de inspecţie în sistemul de agricultură ecologică
- 1 control prelevare probe
Neconformităţi semnalate şi remediate în mixt şi vegetal :
- la 10 operatori ecologici cu activitate în vegetal s-a constatat practicarea monoculturii,
pe anumite parcele, fără să respecte rotaţia culturilor
- 6 operatori cu activitate in vegetal si zootehnie nu aveau întocmit caietul campului cu
lucrările aferente pentru fiecare parcelă în funcţie de categoria de folosinţă , pe
suprafeţele în conversie sau certificate ecologic pe anul 2015. La data controlului
neconformitatea a fost remediată

Inspecţia în agricultura ecologică
-la un operator , pe anumite parcele în evidenţele APIA Maramureş nu era respectată,
structura culturilor , dar în teren s-a respectat ; neconformitate remediată în primavara anului
2017
Operatori cu activitate pe vegetal – nu au mai înregistrat fişa la DAJ Maramureş şi contractual
cu organismul de inspecţie, deoarece au renunţat la sistemul de agricultură ecologică
Neconformităţi în activitate ecologică zootehnică:
- declasarea produsului ecologic lapte, datorită furajării animalelor cu hrană convenţională
- declasarea mierii de albine, datorită folosirii zahărului alimentar de către un operator în hrana
albinelor. Produsul a fost declasat şi vândut ca şi produs convenţional
În baza HG 131 / 2013, inspectorii ecologici din cadrul DAJ Maramureş au verificat operatorii
înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică care nu au fost cuprinşi în eşantioanele de
verificare.
În acest sens au fost verificaţi 9 operatori, din care:
3 operatori pe activitate de procesare produse ecologice ( sucuri de mere, ambalare polen)
în baza controlului s-a constatat că un procesator de sucuri de mere nu avea înregistrată
fişa la DAJ Maramureş şi contractual cu organismul de inspecţie din anul 2016, deoarece
nu a mai produs sucuri ecologice în această perioadă.
din operatorii verificaţi din zootehnie, respectiv cu activitate în domeniul apicol din 2008, un
operator nu avea actualizată fişa la DAJ Maramureş din 2015 deoarece s-a retras
Inspectorii în agricultura ecologică , potrivit legislaţiei în vigoare au participat cu
organismele de inspecţie la prelevarea de probe la : nuci în coajă, mere destinate
producerii de sucuri şi polen crud, probe prelevate din produse certificate ecologic, care
urmau a fi exportate sub formă de materie primă sau procesate în UE. Potrivit analizelor
efectuate nu s-au semnalat neconformităţi.

Inspecția zonală pentru clasificarea carcaselor
( Zona IX – jud. Maramureş ; Bistriţa Năsăud ; Satu Mare)
În cursul anului 2017 au fost controlaţi un nr de 88 agenţi economici
Conform Regulamentului ( CE) nr. 1249 / 2008, a Regulamentului ( CE) nr. 1308 / 2013 şi a
legislaţiei naţionale OMADR 353 / 2006, OMADR 839 / 2014, OMADR 882/2004, OUG 67 / 2008
s-au verificat următoarele:
39 abatoare porcine
2525 carcase porcine la care s-au constatat :
- 144 – diferenţe de clasificare
- 169 deficienţe de fasonare ( diferenţe care se încadrează în limita admisă
( de maxim 20%)
au fost întocmite rapoarte de monitorizare preţuri – prin verificarea documentelor de achiziţie şi
confruntarea acestora cu preturile înregistrate în rapoartele de clasificare
s-au verificat 318 rapoarte de clasificare cu un numar de 47147 carcase înregistrate
a fost constatat un caz cu un raport care conţinea 5 carcase la care s-au raportat preţuri
incorecte
s-au aplicat 2 sancţiuni cu avertisment scris la un nr de 2 clasificatori, unul pentru înregistrarea
şi raportarea de preţuri incorecte şi unul pentru nemarcarea carcaselor clasificate
S-au controlat un nr de 38 abatoare bovine
S-au verificat un numar total de 480 carcase de bovine la care s-au constatat :
- 22 diferenţe de supraevaluare cu o subclasă la conformaţie
- 4 cazuri de subevaluare cu o clasă de conformaţie
- 5 cazuri de supraevaluări la clasa de grăsime
- 4 cazuri de subevaluări la clasa de grăsime
- s-au constatat 47 carcase cu deficienţe de fasonare ( se încadrează în
limita admisă de maxim 20 %)

Inspecția zonală pentru clasificarea carcaselor
( Zona IX – jud. Maramureş ; Bistriţa Năsăud ; Satu Mare)
- s-au verificat 331 rapoarte de clasificare a carcaselor de bovine cu un număr de
1469 carcase înregistrate

Din cele 1469 achiziţii :
1018 s-au efectuat pe baza preţului în viu
451 pe baza preţului la carcasă
La 1409 carcase s-au înregistrat preţuri fiabile
La 60 carcase s-au înregistrat preţuri nefiabile datorită următoarelor motive:
•
24 nu aveau preţuri normale de piaţă
•
19 din cauza neconcordanţei categoriei
•
17 au provenit de la animale bolnave ( la care nu s-au
înregistrat preţuri de piaţă)
•
nu au fost constatate cazuri de preţuri incorecte
- În zona arondată au fost verificate:
- 4 agenţii de clasificare autorizate
- 7 clasificatori independenţi

Inspecția în domeniul industriei alimentare și
depozitelor de cereale
-

18 controale pe filiera cerealelor conform OUG 12 / 2006

- 12 controale pe industria alimentară
- 23 controale privind regimul de comercializare a ouălor conform HG 415 / 2004
- 7 controale privind iodarea universală a sării conform HG 568 / 2002
- 18 controale privind respectarea prevederilor Ordinului 724 / 20013 privind atestarea
produselor tradiţionale româneşti
- 1 control privind respectarea prevederilor Ordinului 394 / 2014 privind reţetele
consacrate româneşti

Inspecţia în domeniul fond funciar :
S-au efectuat 5 controale – care au vizat existenţa construcţiilor pe terenuri agricole
propuse pentru a fi introduse în intravilan
În cadrul activităţii de avizare PUG-uri, PUZ-uri s-au efectuat următoarele acţiuni:
Avizări PUG – uri – 6
Avizări PUZ – uri – 15
Notificări PUG- uri – 8
Notificări PUZ – uri – 11

Conform Programului de Guvernare
pentru Agricultură, secţiunea
“ CENTRE DE COLECTARE ŞI UNITĂŢI
PROCESARE”

În luna iulie a fost promulgată HG 500 din
13 iulie 2017 privind aprobarea schemei
“ Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susţinere a crescătorilor de
ovine pentru comercializarea lânii”
➢835 – potenţiali beneficiari înscrişi în program

➢Identificate 10 potenţiale centre de colectare
/ împachetare a lânii

Efective animale la 31.12.2017
Bovine
79.516
Bubaline
3.410
Porcine
58.804
Ovine
263.514
Caprine
24.914
Păsări
800.848
Cabaline
7.791
Iepuri
4.678
Familii de albine 52.200

ATESTARE PRODUSE TRADITIONALE, PRODUSE
CONSACRATE, PRODUS MONTAN
DENUMIREA CATEGORIEI DE
PRODUSE

NR.
PRODUSE

% DIN NR. TOTAL DE PRODUSE
ATESTATE

Produse din carne

28

43,08%

Produse lactate

10

15,38%

Produse de panificatie si
patiserie

11

16,92%

Legume fructe

6

9,23%

Sucuri si siropuri

4

6,15%

Bauturi alcoolice

6

9,23%

Total

65

100,00%

Conform ordinului MADR 394 din 2014 privind atestarea produselor alimentare
obţinute conform reţetelor consacrate româneşti, până în prezent sunt atestate 3
produse consacrate pentru un operator economic din judeţul Maramureş.

CERTIFICATE DE ORIGINE EMISE PENTRU BIOMASĂ
Conform Ordinului M.A.D.R. 46/2012 privind aprobarea
procedurii de emitere a certificatului de origine pentru biomasă
provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept
combustibil sau materie primă pentru producţia de energie
electrică au fost emise în judeţul Maramureş 7 certificate –
categoria de biomasă sunt dejecţiile animaliere.

AUTORIZARE DEPOZITE CEREALE
S-a urmărit respectarea prevederilor art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă nr.
12 din 22 februarie 2006, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale.
În judeţul Maramureş sunt autorizate 21 depozite cu o capacitate totală de
43.385 to din care:
Silozuri – 9830 to
Magazii – 33.555 to

FOND FUNCIAR ŞI SCOATERI DIN CIRCUITUL AGRICOL
Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor din Maramureş a validat :
- 1843 solicitări în baza legii 247 / 2005 ( din acestea , 1234 au fost

analizate de către reprezentantul DAJ , distribuite astfel:
- Validare Anexa 46
- Zonă necooperativizată – 746 solicitări ( dosare)

- Validări de amplasament - 407 solicitări ( dosare)
- Erori materiale - 81 dosare
- 68 solicitări pentru care s-au întocmit referate şi care au fost verificate

parţial din punct de vedere juridic, sunt la OCPI pentru verificare din
punct de vedere tehnic
- 7 dosare sunt în lucru – pentru care s-au solicitat clarificări de la
Comisiile locale

PARTICIPAREA LA ACŢIUNILE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI DIN
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ÎN ANUL 2017

Tînjaua de la Hoteni – ediţia XLVII - 14 mai – 2017 –
Ziua Liceului Agricol "Alexiu Berinde" Seini - 8 iunie 2017
Ziua grâului – ediţia XI - localitatea Viile Apei - 16 iunie 2017
VETERIMAR – ediţia I - Baia Mare – 6 iulie 2017
Festivalul Stuparilor – ediţia XIV – localitatea Cerneşti – 26 – 27
august 2017
Ziua verde a cartofului – ediţia XV - localitatea Remetea Chioarului
– 4 august 2017
Expoziţie de ovine – Asociaţia ,, PROOVIS,, - ediţia I – Baia Mare –
29 august 2017
Ziua Naţională a Produselor Agroalimentare Româneşti- ediţia I –
Baia Mare - 10 – octombrie 2017
Ziua Mondiala a Alimentaţiei – Baia Mare - 16 – octombrie 2017
Ziua câmpului - Ediţia a IX-a – localitatea Şomcuta Mare - 18
octombrie 2017
Expoziţia de ovine – ediţia XI – localitatea Şomcuta Mare – 22
octombrie 2017
Simpozion ”Porcii din rasele Mangaliţa şi Bazna – materie primă
pentru produsele tradiţionale româneşti ”24 – noiembrie 2017

