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MINISTERUL  AGRICULTURII ŞI  DEZVOLTĂRII  RURALE 

      DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEŢULUI  CLUJ 

         

 

 

        
Nr. 604 / 09.02.2017 

 
 

 

Programul 

privind desfăşurarea activităţilor de consultanţă, 

extensie şi formare profesională în anul 2017  
 

 

 

1. Formare profesională  

 
Se vor implementa următoarele măsuri din Programul de Guvernare - Capitolul Politici agricole și de 

dezvoltare rurală: 

Măsura 5 – Program de susținere pentru produse deficitare; 

Măsura 6 - Creșterea absorbției fondurilor europene; 

Măsura 7 – Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și industria alimentară; 

Măsura 8 – Realizarea unui program de pregătire de scurtă durată pentru lucrătorii din agricultură în 

parteneriat public – privat; 

Măsura 10 – Program de încurajare a activităților din zona montană; 

Măsura 11 – Program național de cercetare – dezvoltare; 

Măsura 12 – Program de încurajare a agriculturii ecologice și a produselor tradiționale 

 

 a) Realizarea cursurilor de calificare a producătorilor agricoli, condiție obligatorie pentru accesarea 

fondurilor alocate prin măsurile din PNDR 2014- 2020  

      
Cursuri autorizate prin Autoritatea Națională a Calificărilor 

Nr.   
crt. 

Meseria Numărul estimativ  
de cursanţi  

Total  d.c. 
Nr. tineri sub 40 de ani 

angajați în agricultură, 

acvacultură și industria 

alimentară 
1. Lucrător în creşterea animalelor 36  
2. Lucrător în cultura plantelor 18  
3. Apicultor 18  
4. Pomicultor 18  
Total  90  
Suportul de curs va conține și un modul cu tematici referitoare la normele de ecocondiţionalitate, măsuri PNDR 2014 -2020, 
Schemele de plăți care se aplică în agricultură în anul 2017, utilizarea produselor şi echipamentelor de protecţie a plantelor, 
programul de susținere pentru produsele deficitare (tomate și carne de porc) identificate în anul 2017, rezultatele cercetării-
dezvoltării din cadrul proiectelor ADER finanțate prin Planul sectorial al MADR pentru perioada 2015 -2018, tehnologii de cultură și 
de creștere a animalelor în sistem ecologic. 
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b) Realizarea cursurilor de iniţiere a producătorilor agricoli  

   Cursuri autorizate prin Autoritatea Națională a Calificărilor 

Nr.  
crt. 

Meseria Numărul estimativ  
de cursanţi  

1. Legumicultor                                         20   

Total  20 

Suportul de curs va conține și un modul cu tematici referitoare la normele de ecocondiţionalitate, măsuri PNDR 2014 -2020,  Schemele de plăți care 

se aplică în agricultură în anul 2017, utilizarea produselor şi echipamentelor de protecţie a plantelor și la programul de susținere pentru produsele 

deficitare (tomate și carne de porc) identificate în anul 2017, rezultatele cercetării-dezvoltării din cadrul proiectelor ADER finanțate prin Planul 
sectorial al MADR pentru perioada 2015 -2018, tehnologii de cultură și de creștere a animalelor în sistem ecologic.  

 

c) Realizarea de cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor consultanţi (formare formatori) 
  Nr. 

crt. 
Tematica Număr 

participanţi 

 

 

 

 

• Programul de susținere pentru produsele deficitare: tomate, carne de porc identificate în 

anul 2017 

• Normele și cerințele de ecocondiționalitate (potrivit manualului de proceduri elaborat de 

APIA);  

• Măsurile PNDR 2014 – 2020;  

• Schemele de plăţi care se aplică în agricultură în anul 2017 

• Practici, tehnologii în sistem ecologic și forme de sprijin alocate pentru acest domeniu; 

• Codul de bune practici agricole;  

• Utilizarea produselor de protecție a plantelor si a echipamentelor; 

• Implementarea schemelor de calitate naționale (produs tradițional si rețeta consacrata) și 

europene (DOP, IGP, STG, produs montan, băuturi spirtoase cu indicație geografica) în 

vederea identificării si oferirii de consultanță pentru potențialii aplicanți; 

• Alte informații utile din domeniul de activitate.   

 
Consultanții 

de la nivel 

județean și 

local 
 

Total  11  

 

d) Realizarea cursurilor de instruire a beneficiarilor măsurilor din PNDR 2014 – 2020 
Nr.  
crt. 

Măsura  Numărul estimativ  
de cursanţi  

Total  d.c. 
Nr. estimativ cursanți 

instruiți prin 

parteneriate publice-

private  

1. Submăsura 6.1- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 10  
2. Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltare fermelor mici 20  
3. Masura 10 - Agromediu si climă  200  
4. Masura 11 - Agricultura ecologică  50  
5. Alte măsuri  -  

Total  280  
Cursurile vor cuprinde elementele minime obligatorii specificate în fișele tehnice ale măsurilor și anume: identificarea parcelelor agricole, 

completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei pentru conformarea la cerințele 

de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor. Absolvenții acestor cursuri vor primi atestate de participare ca documente justificative pentru 

demonstrarea parcurgerii acestor programe de scurtă durată. 

 

e) Realizarea de acțiuni informare a producătorilor agricoli privind normele și cerințele de ecocondiționalitate; 

Măsurile PNDR 2014 – 2020; Schemele de plăţi care se aplică în agricultură în anul 2017; Programului National 

de Sprijin al României în Sectorul Vitivinicol 2014 – 2018; Codul de bune practici agricole; utilizarea produselor și 

echipamentelor de protecție a plantelor, agricultura ecologică etc. 
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Nr. 

crt. 

 

Tematica 

 

Localitatea 

 

Perioada 

Număr 

estimativ 

 de 

participanți 

Numele şi 

prenumele 

consultantului 

responsabil  

1. Programul de susținere pentru produsele deficitare: 

tomate, carne de porc identificate în anul 2017. 
Centrul  

Cluj-Napoca 

Februarie

- Martie 

20 Secăşan Maria 

  Centrul Jucu -//- 15 Tămaş Mircea 

  Centrul  

Câmpia-Turzii 

-//- 15 Ciocan Virgil 

  Centrul Dej -//- 20 Barabaşi Francisc 

  Centrul Gherla -//- 15 Şteiu Marius 

  Centrul Huedin -//- 20 Mărghitaş 

Alexandru 

2. Legislație, cerințe, și sprijinul acordat prin  

programul de sprijin pentru angajarea tinerilor în 

agricultură, acvacultură și industria alimentară, 

pentru ca aceștia să-și găsească un loc de muncă 

atractiv sau pentru a se reîntoarce, în mediul rural.  

Centrul  

Cluj-Napoca 

Iulie 20 Mihu Ioan  

  Centrul Jucu -//- 15 Tămaş Mircea 

  Centrul 

Câmpia-Turzii 

-//- 15 Ciocan Virgil 

  Centrul Dej -//- 20 Barabaşi Francisc 

  Centrul Gherla -//- 15 Şteiu Marius 

  Centrul Huedin -//- 20 Mărghitaş 

Alexandru 

3. Schemele de plăţi care se aplică în agricultură în 

anul 2017 (legislație: OUG nr. 3/2015 cu modificările 

și completările ulterioare, HG nr. 216/2015, Ordinul 

MADR nr. 619/2015 cu modificările și completările 

ulterioare, Ordinul MADR nr. 476/2014, Ordinul 

MADR/MMAP/ ANSVSA nr. 352/636/54/2015, cu 

modificările ulterioare): 

-Schemele de plăți care se aplică în agricultură în anul 

2017, descrierea acestora și condițiile de accesare; 
-Prezentarea documentelor necesare pentru fiecare 

schemă de plată și termenele de depunere a acestora la 

APIA; 
-Beneficiarii plăților, detalierea noțiunii de fermier 

activ; 

-Forța majoră în sensul finanţării, gestionării şi al 

monitorizării politicii agricole commune; 
-Sistemul de sancțiuni aplicabil schemelor de plăți 

directe și ajutoare naționale tranzitorii în sectoarele 

vegetal și zootehnic; 
- Formele de sprijin în zootehnie în perioada 2015-

2020. 

Cluj-Napoca Martie -

Aprilie 

20 Secăşan Maria 

  Baciu -//- 20 Secăşan Maria 

  Chinteni -//- 30 Miron Toader 

  Ciurila -//- 20 Secăşan Maria 

  Feleacu -//- 25 Miron Toader 

  Floreşti -//- 20 Hicea Niculina-

Silvia 

  Gilău -//- 25 Roşca Marcela 

  Măguri-Răcătău -//- 25 Roşca Marcela 

  Mărişel -//- 30 Roşca Marcela 
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  Săvădisla -//- 30 Hicea Niculina-

Silvia 

  Sânpaul -//- 20 Miron Toader 

  Valea Ierii -//- 20 Hicea Niculina-

Silvia 

  Câmpia Turzii -//- 20 Ciocan Virgil 

  Aiton -//- 20 -//- 

  Băişoara -//- 30 -//- 

  Călăraşi -//- 25 -//- 

  Ceanu Mare -//- 30 -//- 

  Iara -//- 30 -//- 

  Luna -//- 25 -//- 

  Mihai Viteazu -//- 30 -//- 

  Moldoveneşti -//- 30 -//- 

  Petreştii de Jos -//- 20 -//- 

  Ploscoş -//- 20 -//- 

  Sănduleşti -//- 30 -//- 

  Tritenii de Jos -//- 30 -//- 

  Tureni -//- 25 -//- 

  Viişoara -//- 35 -//- 

  Jucu -//- 25 Tămaş Mircea 

  Apahida -//- 25 -//- 

  Aşchileu -//- 20 -//- 

  Bonţida -//- 30 -//- 

  Borşa -//- 30 -//- 

  Căianu -//- 20 -//- 

  Cămăraşu -//- 30 -//- 

  Cojocna -//- 20 -//- 

  Dăbâca -//- 25 -//- 

  Frata -//- 25 -//- 

  Mociu -//- 25 -//- 

  Palatca -//- 20 -//- 

  Suatu -//- 20 -//- 

  Gherla -//- 20 Şteiu Marius 

  Aluniş -//- 15 -//- 

  Buza -//- 15 -//- 

  Cătina -//- 20 -//- 

  Corneşti -//- 20 -//- 

  Fizeşu Gherlii -//- 25 -//- 

  Geaca -//- 20 -//- 

  Iclod -//- 25 -//- 

  Mintiu Gherlii -//- 20 -//- 

  Sânmartin -//- 15 -//- 

  Sic -//- 30 -//- 

  Ţaga -//- 20 -//- 

  Dej -//- 30 Barabaşi Francisc 

  Bobâlna -//- 20 -//- 

  Căşeiu -//- 20 -//- 

  Câţcău -//- 25 -//- 

  Chiuieşti -//- 20 -//- 
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  Cuzdrioara -//- 15 -//- 

  Jichişu de Jos -//- 20 -//- 

  Mica -//- 20 -//- 

  Panticeu -//- 20 -//- 

  Recea Cristur -//- 25 -//- 

  Unguraş -//- 30 -//- 

  Vad -//- 30 -//- 

  Vultureni -//- 25 -//- 

  Huedin -//- 20 Mărghitaş 

Alexandru 

  Aghireşu -//- 25 -//- 

  Beliş -//- 30 -//- 

  Călăţele -//- 20 -//- 

  Căpuşu Mare -//- 30 -//- 

  Ciucea -//- 20 -//- 

  Gârbău -//- 15 -//- 

    Izvoru Crişului -//- 25 -//- 

  Mănăstireni -//- 25 -//- 

  Mărgău -//- 30 -//- 

  Negreni -//- 20 -//- 

  Poieni -//- 30 -//- 

  Rîşca -//- 20 -//- 

  Săcuieu -//- 30 -//- 

  Sâncraiu -//- 30 -//- 

4. Măsuri PNDR 2014 – 2020: 
- Fondurile alocate prin PNDR cu posibilităţi de 

accesare a măsurilor finanţate prin program, 

informarea fermierilor asupra oportunităţilor şi 

responsabilităţilor în derularea proiectelor; 
- Informarea fermierilor asupra oportunităţilor şi 

responsabilităţilor în derularea proiectelor cu finanţare 

europeană; condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească fermierii pentru accesarea schemei 

pentru tinerii fermieri menţionate în titlul III capitolul 

5 şi în titlul V din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și 

pentru accesarea schemei pentru micii fermieri; 
- Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 

fermierii pentru a fi încadrați la categoria fermierului 

activ, în special pentru grupurile de persoane fizice sau 

juridice în conformitate cu art. 9 din Regulamentul 

(UE) nr. 1307/2013; 
- Regulile privind condițiile de eligibilitate pentru 

sprijinul cuplat în conformitate cu art. 52 din 

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013; 
- Condițiile artificiale privind plata redistributivă și 

micul fermier în conformitate cu art. 11.4 și art. 61.4 

din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
(OUG nr. 3/2015 și OM nr. 619/2015 cu modificările 

și completările ulterioare). 

Cluj-Napoca Aprilie - 

Mai 

20 Chiorean Ioana 

  Baciu -//- 20 Chiorean Ioana 

  Chinteni -//- 30 Chiorean Ioana 

  Ciurila -//- 20 Chiorean Ioana 
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  Feleacu -//- 25 Chiorean Ioana 

  Floreşti -//- 20 Hicea Niculina-

Silvia 

  Gilău -//- 25 Hicea Niculina-

Silvia 

  Măguri-Răcătău -//- 25 Chiorean Ioana 

  Mărişel -//- 30 Chiorean Ioana 

  Săvădisla -//- 30 Hicea Niculina-

Silvia 

  Sânpaul -//- 20 Hicea Niculina-

Silvia 

  Valea Ierii -//- 20 Hicea Niculina-

Silvia 

  Câmpia Turzii -//- 20 Ciocan Virgil 

  Aiton -//- 20 -//- 

  Băişoara -//- 30 -//- 

  Călăraşi -//- 25 -//- 

  Ceanu Mare -//- 30 -//- 

  Iara -//- 30 -//- 

  Luna -//- 25 -//- 

  Mihai Viteazu -//- 30 -//- 

  Moldoveneşti -//- 30 -//- 

  Petreştii de Jos -//- 20 -//- 

  Ploscoş -//- 20 -//- 

  Sănduleşti -//- 30 -//- 

  Tritenii de Jos -//- 30 -//- 

  Tureni -//- 25 -//- 

  Viişoara -//- 35 -//- 

  Jucu -//- 25 Tămaş Mircea 

  Apahida -//- 25 -//- 

  Aşchileu -//- 20 -//- 

  Bonţida -//- 30 -//- 

  Borşa -//- 30 -//- 

  Căianu -//- 20 -//- 

  Cămăraşu -//- 30 -//- 

  Cojocna -//- 20 -//- 

  Dăbâca -//- 25 -//- 

  Frata -//- 25 -//- 

  Mociu -//- 25 -//- 

  Palatca -//- 20 -//- 

  Suatu -//- 20 -//- 

  Gherla -//- 20 Şteiu Marius 

  Aluniş -//- 15 -//- 

  Buza -//- 15 -//- 

  Cătina -//- 20 -//- 

  Corneşti -//- 20 -//- 

  Fizeşu Gherlii -//- 25 -//- 

  Geaca -//- 20 -//- 

  Iclod -//- 25 -//- 

  Mintiu Gherlii -//- 20 -//- 

  Sânmartin -//- 15 -//- 
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  Sic -//- 30 -//- 

  Ţaga -//- 20 -//- 

  Dej -//- 30 Barabaşi Francisc 

  Bobâlna -//- 20 -//- 

  Căşeiu -//- 20 -//- 

  Câţcău -//- 25 -//- 

  Chiuieşti -//- 20 -//- 

  Cuzdrioara -//- 15 -//- 

  Jichişu de Jos -//- 20 -//- 

  Mica -//- 20 -//- 

  Panticeu -//- 20 -//- 

  Recea Cristur -//- 25 -//- 

  Unguraş -//- 30 -//- 

  Vad -//- 30 -//- 

  Vultureni -//- 25 -//- 

  Huedin -//- 20 Mărghitaş 

Alexandru 

  Aghireşu -//- 25 -//- 

  Beliş -//- 30 -//- 

  Călăţele -//- 20 -//- 

  Căpuşu Mare -//- 30 -//- 

  Ciucea -//- 20 -//- 

  Gârbău -//- 15 -//- 

    Izvoru Crişului -//- 25 -//- 

  Mănăstireni -//- 25 -//- 

  Mărgău -//- 30 -//- 

  Negreni -//- 20 -//- 

  Poieni -//- 30 -//- 

  Rîşca -//- 20 -//- 

  Săcuieu -//- 30 -//- 

  Sâncraiu -//- 30 -//- 

5. Practici, tehnologii în sistem ecologic și  forme de 

sprijin alocate pentru acest domeniu 

Centrul  

Cluj-Napoca 

15 aprilie 

-15 mai 

25 Hicea Niculina-

Silvia 

  Centrul Jucu -//- 25 Tămaş Mircea 

  Centrul 

Câmpia-Turzii 

-//- 25 Ciocan Virgil 

  Centrul Dej -//- 25 Barabaşi Francisc 

  Centrul Gherla -//- 25 Şteiu Marius 

  Centrul Huedin -//- 25 Mărghitaş 

Alexandru 

6. Normele privind ecocondiţionalitatea în cadrul 

schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri: 

- - Bunele condiţii agricole şi de mediu ale 

terenurilor - GAEC 1- 7 (OUG nr. 3/2015, OMADR 

nr. 619/2015, OMADR nr. 249/2016, OMADR 

726/2015, OMADR nr. 999/; Practicile agricole 

benefice pentru climă și mediu menționate în titlul III 

capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;  

- - Cerinţele legale în materie  de gestionare (SMR 

1-13) în anexa la Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA 

nr.352/636./54/2015 pentru următoarele domenii: 

mediu și schimbări climatice; sănătatea publică, 

Cluj-Napoca Martie - 

Aprilie 

20 Secăşan Maria 
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sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor; bunăstarea 

animalelor) 
  Baciu -//- 20 Secăşan Maria 

  Chinteni -//- 30 Miron Toader 

  Ciurila -//- 20 Secăşan Maria 

  Feleacu -//- 25 Miron Toader 

  Floreşti -//- 20 Hicea Niculina-

Silvia 

  Gilău -//- 25 Roşca Marcela 

  Măguri-Răcătău -//- 25 Roşca Marcela 

  Mărişel -//- 30 Roşca Marcela 

  Săvădisla -//- 30 Hicea Niculina-

Silvia 

  Sânpaul -//- 20 Miron Toader 

  Valea Ierii -//- 20 Hicea Niculina-

Silvia 

  Câmpia Turzii -//- 20 Ciocan Virgil 

  Aiton -//- 20 -//- 

  Băişoara -//- 30 -//- 

  Călăraşi -//- 25 -//- 

  Ceanu Mare -//- 30 -//- 

  Iara -//- 30 -//- 

  Luna -//- 25 -//- 

  Mihai Viteazu -//- 30 -//- 

  Moldoveneşti -//- 30 -//- 

  Petreştii de Jos -//- 20 -//- 

  Ploscoş -//- 20 -//- 

  Sănduleşti -//- 30 -//- 

  Tritenii de Jos -//- 30 -//- 

  Tureni -//- 25 -//- 

  Viişoara -//- 35 -//- 

  Jucu -//- 25 Tămaş Mircea 

  Apahida -//- 25 -//- 

  Aşchileu -//- 20 -//- 

  Bonţida -//- 30 -//- 

  Borşa -//- 30 -//- 

  Căianu -//- 20 -//- 

  Cămăraşu -//- 30 -//- 

  Cojocna -//- 20 -//- 

  Dăbâca -//- 25 -//- 

  Frata -//- 25 -//- 

  Mociu -//- 25 -//- 

  Palatca -//- 20 -//- 

  Suatu -//- 20 -//- 

  Gherla -//- 20 Şteiu Marius 

  Aluniş -//- 15 -//- 

  Buza -//- 15 -//- 

  Cătina -//- 20 -//- 

  Corneşti -//- 20 -//- 

  Fizeşu Gherlii -//- 25 -//- 
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  Geaca -//- 20 -//- 

  Iclod -//- 25 -//- 

  Mintiu Gherlii -//- 20 -//- 

  Sânmartin -//- 15 -//- 

  Sic -//- 30 -//- 

  Ţaga -//- 20 -//- 

  Dej -//- 30 Barabaşi Francisc 

  Bobâlna -//- 20 -//- 

  Căşeiu -//- 20 -//- 

  Câţcău -//- 25 -//- 

  Chiuieşti -//- 20 -//- 

  Cuzdrioara -//- 15 -//- 

  Jichişu de Jos -//- 20 -//- 

  Mica -//- 20 -//- 

  Panticeu -//- 20 -//- 

  Recea Cristur -//- 25 -//- 

  Unguraş -//- 30 -//- 

  Vad -//- 30 -//- 

  Vultureni -//- 25 -//- 

  Huedin -//- 20 Mărghitaş 

Alexandru 

  Aghireşu -//- 25 -//- 

  Beliş -//- 30 -//- 

  Călăţele -//- 20 -//- 

  Căpuşu Mare -//- 30 -//- 

  Ciucea -//- 20 -//- 

  Gârbău -//- 15 -//- 

    Izvoru Crişului -//- 25 -//- 

  Mănăstireni -//- 25 -//- 

  Mărgău -//- 30 -//- 

  Negreni -//- 20 -//- 

  Poieni -//- 30 -//- 

  Rîşca -//- 20 -//- 

  Săcuieu -//- 30 -//- 

  Sâncraiu -//- 30 -//- 

7. Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor 

împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat 

prin Ordinul MMGA/MAPDR nr. 1182/1270/2005, cu 

modificările și completările ulterioare - revizuire 2015 

(cerințele Directivei 91/676/CEE privind nitrații din 
surse agricole);  

Codul de bune practici în fermă – măsuri, metode şi 

tehnici agricole cu privire la utilizarea şi protejarea 

resurselor naturale în agricultură. 

Centrul  

Cluj-Napoca 

Septembrie 20 Roşca Marcela 

  Centrul Jucu -//- 30 Tămaş Mircea 

  Centrul 

Câmpia-Turzii 

-//- 30 Ciocan Virgil 

  Centrul Dej -//- 30 Barabaşi Francisc 

  Centrul Gherla -//- 25 Şteiu Marius 

  Centrul Huedin -//- 25 Mărghitaş 

Alexandru 
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8. Tehnologii de noi de cultură a plantelor și de 

creșterea animalelor realizate în sectorul de cercetare 

(soiuri, hubrizi, rase de animale) 

Centrul  

Cluj-Napoca 

Octombrie 30 Roşca Marcela 

  Centrul Jucu -//- 30 Tămaş Mircea 

  Centrul 

Câmpia-Turzii 

-//- 30 Ciocan Virgil 

  Centrul Dej -//- 30 Barabaşi Francisc 

  Centrul Gherla -//- 30 Şteiu Marius 

  Centrul Huedin -//- 30 Mărghitaş 

Alexandru 

9.  Programului National de Sprijin al României în 

Sectorul Vitivinicol 2014 – 2018” (legislație: HG nr. 

578/2014 cu modificările si completările ulterioare, 

Ordinul MADR nr. 1763/2014 cu modificările si 

completările ulterioare, Ordinul MADR nr. 1329/2014 

cu modificările si completările ulterioare, Ordinul 

MADR nr. 1648/2014 cu modificările și completările 

ulterioare, Ordinul nr. 1801/2014, cu modificările si 

completările ulterioare, Ordinul nr. 548/2016, cu 

modificările si completările ulterioare): 
-Măsurile și acțiuni eligibile aferente PNS 2014 – 

2018 a)Restructurarea/reconversia plantațiilor viticole 
Promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a 

vinurilor produse în Uniune care constă în acţiuni de 

informare în statele membre, în scopul informării 

consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin 

şi la schema de denumiri de origine controlată şi  

indicaţii geografice, precum şi submăsura de 

promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii 

competitivităţii vinurilor cu denumire de origine 

controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru 

care se indică soiul viţei-de-vie 

b) Investiții, altele decât cele finanțate prin PNDR 
c) Asigurarea recoltei 
d) Distilarea subproduselor 
Pentru fiecare măsura în parte, mediatizarea 

următoarelor aspecte:-alocare financiară;obiective 

cuantificabile;modalități de implementare;acțiuni 

eligibile;  procedura de selecție;finanțarea proiectelor 

Centrul  

Cluj-Napoca 

Octombrie 20 Miron Toader 

  Centrul Jucu -//- 20 Tămaş Mircea 

  Centrul 

Câmpia-Turzii 

-//- 20 Ciocan Virgil 

  Centrul Dej -//- 20 Barabaşi Francisc 

  Centrul Gherla -//- 20 Şteiu Marius 

  Centrul Huedin -//- 20 Mărghitaş 

Alexandru 

10. Producerea şi utilizarea biogazului în fermele 

zootehnice – sursă de energie regenerabilă pentru 

autoconsum. 

Centrul  

Cluj-Napoca 

Septembrie 15 Roşca Marcela 

  Centrul Jucu -//- 15 Tămaş Mircea 

  Centrul 

Câmpia-Turzii 

-//- 15 Ciocan Virgil 

  Centrul Dej -//- 15 Barabaşi Francisc 

  Centrul Gherla -//- 15 Şteiu Marius 

  Centrul Huedin -//- 15 Mărghitaş 
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Alexandru 

11. Adaptarea agriculturii la efectele  schimbărilor 

climatice: 
- atenuarea efectelor schimbărilor climatice asupra 

agriculturii şi mediului rural; 
- utilizarea surselor de energie regenerabilă, cu 

precădere biomasa şi biogazul. 
- practicile agricole benefice pentru climă şi mediu 

menţionate în titlul III capitolul 3 din Regulamentul 

(UE) nr. 1307/2013.  
Măsurile de “înverzire” se referă la:  

a) diversificarea culturilor;  
b) menţinerea păşunilor permanente existente; 
c) prezenţa unei zone de interes ecologic pe 

suprafaţa agricolă. 
- informarea fermierilor privind penalităţile pentru 

nerespectarea măsurilor de “înverzire”, cuantumul 

maxim cu care aceştia pot fi sancţionaţi în 

conformitate cu art. 77 din Regulamentul (UE) nr. 

1307/2013. 
- întreţinerea suprafeţei agricole menţionate la articolul 

4 alin.(1) litera c) din Regulamentul (UE) nr. 

1307/2013, (activitatea agricolă minimă). 
- exploatarea rațională a pajiștilor prin practicarea unui 

păstorit sistematic: sisteme de pășunat în zona 

montană. 

Centrul  

Cluj-Napoca 

Septembrie 20 Hicea  

Niculina-Silvia 

  Centrul Jucu -//- 20 Tămaş Mircea 

  Centrul 

Câmpia-Turzii 

-//- 20 Ciocan Virgil 

  Centrul Dej -//- 20 Barabaşi Francisc 

  Centrul Gherla -//- 20 Şteiu Marius 

  Centrul Huedin -//- 20 Mărghitaş 

Alexandru 

12. Înființarea de grupuri și organizații de producători 

(legislație: Ordonanța 37/2005 cu modificările și 

completările ulterioare, HG nr. 1078/2008, Ordinul 

MADR nr. 358/2016, Ordinul MADR nr. 694/2008, 

Legea nr. 566/2004 cu modificările și completările 

ulterioare): 

-Documentația necesară întocmirii dosarului în vederea 

recunoașterii ca grup/organizație de producători; 
-Criterii de recunoaștere a grupurilor și organizațiilor 

de producători; 
-Sprijinul financiar care se acordă grupurilor și 

organizațiilor de producători; 
-Sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării criteriilor 

de recunoaștere; 
-Facilități aplicabile cooperativelor de producție; 
- Organizațiile Interprofesionale – rolul și importanța 

acestora în dezvoltarea formelor asociative. 

Centrul  

Cluj-Napoca 

Noiembrie 20 Roşca Marcela 

  Centrul Jucu -//- 20 Tămaş Mircea 

  Centrul 

Câmpia-Turzii 

-//- 20 Ciocan Virgil 

  Centrul Dej -//- 20 Barabaşi Francisc 

  Centrul Gherla -//- 20 Şteiu Marius 
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  Centrul Huedin -//- 20 Mărghitaş 

Alexandru 

13. Agricultura ecologică: 
(legislație: Ordinul MADR nr. 1253/2013,  Ordinul 

MADR nr. 895/2016, HG nr. 131/2013, 

REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007, 

Regulamentul CE nr. 889/2008, Regulamentul CE nr. 

710/2009,Regulamentul CE nr.882/2004) 
- modul de înregistrare a operatorilor în agricultura 

ecologică; 
- obligaţiile operatorilor din sistemul de agricultură 

ecologică; 

- sistemul de sancțiuni aplicabil din sistemul de 

agricultura ecologică; 
- iniţierea fermierilor în domeniul agriculturii 

ecologice - rolul agriculturii ecologice în alimentaţia 

populaţiei. 

Centrul  

Cluj-Napoca 

15 aprilie 

-15 mai 

30 Hicea  

Niculina-Silvia 

  Centrul Jucu -//- 30 Tămaş Mircea 

  Centrul 

Câmpia-Turzii 

-//- 30 Ciocan Virgil 

  Centrul Dej -//- 30 Barabaşi Francisc 

  Centrul Gherla -//- 30 Şteiu Marius 

  Centrul Huedin -//- 30 Mărghitaş 

Alexandru 

14. Respectarea normelor minime de igienă  pentru a 

obţine lapte conform standardelor UE: 
- valorificarea oportunităţii de a livra produse lactate 

tradiţionale de nişă, atât pe piaţa naţională cât şi pe 

cea europeană;  

- constituirea grupurilor şi organizaţiilor de producători 

din sectorul zootehnic şi modalităţile de accesare a 

sprijinului acordat acestor forme asociative. 

Centrul  

Cluj-Napoca 

Noiembrie 30 Roşca Marcela 

Hicea  

Niculina-Silvia 

  Centrul Jucu -//- 30 Tămaş Mircea 

  Centrul 

Câmpia-Turzii 

-//- 30 Ciocan Virgil 

  Centrul Dej -//- 30 Barabaşi Francisc 

  Centrul Gherla -//- 30 Şteiu Marius 

  Centrul Huedin -//- 30 Mărghitaş 

Alexandru 

15. Acordarea licențelor de depozit și regimul 

certificatelor de depozit: 

(legislație Legea nr. 101/2014 și HG nr. 169/2015) 

-modul de obținere al licenței de deposit; 
-modul de obținere a certificatelor de depozit 

Centrul  

Cluj-Napoca 

Iunie 15 Miron Toader 

  Centrul Jucu -//- 15 Tămaş Mircea 

  Centrul 

Câmpia-Turzii 

-//- 15 Ciocan Virgil 

  Centrul Dej -//- 15 Barabaşi Francisc 

  Centrul Gherla -//- 15 Şteiu Marius 

  Centrul Huedin -//- 15 Mărghitaş 

Alexandru 

16. Autorizarea cultivatorilor de plante ce conțin 

substanțe stupefiante și psihotrope: 
 (Legea nr. 339/2005 și HG nr. 1915/2006) 
-modul de autorizare al cultivatorilor de plante ce 

Centrul  

Cluj-Napoca 

Iulie 10 Secăşan Maria 



 13 

conțin substanțe stupefiante și psihotrope; 
-soiurile permise a fi utilizate in Romania, perioada de 

recoltare a probelor pentru determinarea conținutului 

de THC, termenul de depunere a documentelor la 

APIA pentru a beneficia de sprijin financiar. 
  Centrul Jucu -//- 10 Tămaş Mircea 

  Centrul 

Câmpia-Turzii 

-//- 10 Ciocan Virgil 

  Centrul Dej -//- 10 Barabaşi Francisc 

  Centrul Gherla -//- 10 Şteiu Marius 

  Centrul Huedin -//- 10 Mărghitaş 

Alexandru 

17. Utilizarea produselor de protecție a    plantelor si a 

echipamentelor:  
Implementarea prevederilor OUG nr.34/2012 cu 

privire la comercializarea și utilizarea produselor de 

protecție a plantelor, cu accent pe următoarele 

tematici: 
- utilizarea în siguranță a produselor de protecție a 

plantelor (bunele practici agricole); 
- cerințe de bază privind comercializarea produselor 

de protecție a plantelor; 

- manipularea și depozitarea produselor de protecție 

a plantelor; 
- manipularea și depozitarea produselor de protecție 

a plantelor; 

- gestionarea integrată a dăunătorilor (anexa nr. 3 la 

OUG nr. 34/2012) 

Centrul  

Cluj-Napoca 

1-15 

aprilie 

30 Roşca Marcela 

  Centrul Jucu -//- 30 Tămaş Mircea 

  Centrul 

Câmpia-Turzii 

-//- 30 Ciocan Virgil 

  Centrul Dej -//- 30 Barabaşi Francisc 

  Centrul Gherla -//- 30 Şteiu Marius 

  Centrul Huedin -//- 30 Mărghitaş 

Alexandru 

18. Atestarea produselor tradiționale în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 724/2013, cu modificările și 

completările ulterioare, Ordinului nr.394/2014 

implementarea schemelor de calitate naționale  (produs 

tradițional si rețeta consacrata) și europene (DOP, IGP, 

STG, produs montan, băuturi spirtoase cu indicație 

geografică).  

Centrul  

Cluj-Napoca 

August 30 Hicea  

Niculina-Silvia 

  Centrul Jucu -//- 30 Tămaş Mircea 

  Centrul 

Câmpia-Turzii 

-//- 30 Ciocan Virgil 

  Centrul Dej -//- 30 Barabaşi Francisc 

  Centrul Gherla -//- 30 Şteiu Marius 

  Centrul Huedin -//- 30 Mărghitaş 

Alexandru 

19. Alte tematici utile din domeniul de activitate solicitate 

la nivel de județ.   
- - - - 

Total  330  7.775  

f) Identificarea cultivatorilor de tomate și crescătorilor de tineret porcin la îngrășat în conformitate cu 

Măsura 5- Program de susținere pentru produse deficitare; 
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Nr. 

Crt. 

Specificatie  Număr estimativ  persoane 

identificate care doresc sa 

depuna cereri 

1. Cultivatori de tomate în spații protejate 60 

2. Crescătotri de tineret porcin la îngrășat 200 capete 10 

   

 

 

2. Acțiuni de promovare a Măsurilor din PNDR 2014 – 2020, identificarea potențialilor 

beneficiari, consilierea și acordarea de asistență tehnică în elaborarea documentației 

necesare accesării de fonduri europene  
 

Vor fi implementate următoarele măsuri din Programul de Guvernare - Capitolul Politici agricole și de 

dezvoltare rurală: 

Măsura 6 - Creșterea absorbției fondurilor europene; 

Măsura 7 – Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și industria alimentară 

 

a) Identificarea, monitorizarea potenţialilor beneficiari ai măsurilor din PNDR și informarea acestora 

asupra oportunităților și responsabilităților în accesarea fondurilor alocate prin măsurile  
Nr. 
crt. 

Măsura Număr estimativ  
potențiali beneficiari   

1. Sub – măsura 4.1 – Investiţii în exploataţii agricole  5 
2. Sub – măsura 4.1a – Investiţii în exploataţii pomicole  5 
3. Sub – măsura 4.2a – Investiţii în procesarea , marketingul produselor din sectorul 

pomicol 
2 

4. Sub – măsura 4.2 – Sprijin pentru investiţii în procesarea, marketingul produselor 

agricole 
1 

5. Sub-măsura 4.3 – Investiții în infrastructură agricolă si forestiera - 
6. Sub-măsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri  30 
7. Sub-măsura 6.2 – Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale 10 
8. Sub-măsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltare fermelor mici  50 
9. Sub – măsura 6.4- Modernizarea activităților neagricole 5 

10. Sub-măsura 6.5 – Plăţi pentru fermierii eligibil în cadrul schemei pentru micii  

fermieri care îşi transferă definitiv exploataţia altui fermier. 
10 

11. Sub –măsura 9.a-Grupuri producători- pomicultură - 

Total  118 
 

b) Consiliere, asistenţă tehnică de specialitate și elaborarea de proiecte în vederea accesării de fonduri 

alocate prin măsurile PNDR 2014 - 2020 
Nr. 
crt. 

Măsura Număr estimativ  
de proiecte elaborate   

1. Sub- masura 4.1- Investiţii în  exploataţii agricole - 
2. Sub – măsura 4.1a – Investiţii în exploataţii pomicole - 
3. Sub – măsura 4.2 – Sprijin pentru investiţii în procesarea, marketingul 

produselor agricole 
- 

4. Sub – măsura 4.2a – Investiţii în procesarea , marketingul produselor din sectorul 

pomicol 
- 

5. Sub-măsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 2 
6. Sub-măsura 6.2 – Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale - 
7. Sub-măsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltare fermelor mici  2 
8. Sub – măsura 6.4- Modernizarea activităților neagricole - 
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9. Sub-măsura 6.5 – Plăţi pentru fermierii eligibili în cadrul schemei pentru micii 

fermieri care îşi transferă definitiv exploataţia altui fermier 
- 

 Proiecte tehnice pentru plantații pomicole (altele decât PNDR) - 
Total  4 

 

c) Asigurarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate (consiliere și/sau consultanță) pentru  

beneficiarii Măsurii 10, Măsurii 11 și Măsurii 13 din PNDR 2014 – 2020 pentru implementarea 

angajamentelor de agro-mediu și climă, respectiv agricultură ecologică: 
Nr. 
crt. 

Măsura Număr estimativ  

persoane consiliate 
1. Masura 10 - Agromediu si climă  150 
2. Masura 11 - Agricultura ecologică  50 
3. Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri 

naturale sau cu alte constrângeri specifice 
100 

Total   300 

 

d) Consilierea şi asistenţa tehnică de specialitate pentru elaborarea dosarelor de plăţi pentru proiectele 

finanţate prin PNDR aflate în derulare 
Nr. 
crt. 

Măsura Număr estimativ  
de dosare elaborate 

1. Masura 141 20 
2. Masura 112 5 
3. Sub-măsura 6.1 - 
4. Sub-măsura 6.3 2 
5. Sub – măsura 6.4 - 
6. Sub- masura 4.1 - 
7. Sub – măsura 4.1a - 
8. Sub – măsura 4.2 - 
9. Sub – măsura 4.2a - 

Total  27 

 

3. Acțiuni de popularizare și de realizare a fluxului informațional necesar 

producătorilor agricoli, transferul tehnologic și diseminarea rezultatelor cercetării 
 

Vor fi implementate următoarele măsuri din Programul de Guvernare - Capitolul Politici agricole și de 

dezvoltare rurală: 

 

Măsura 5 – Program de susținere pentru produse deficitare 

Măsura 6 - Creșterea absorbției fondurilor europene; 

Măsura 7 – Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și industria alimentară; 

Măsura 10 – Program de încurajare a activităților din zona montană; 

Măsura 11 – Program național de cercetare – dezvoltare; 

Măsura 12 – Program de încurajare a agriculturii ecologice și a produselor tradiționale 

a) 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) 

  

 

Nr. 

crt. 

Titlul publicaţiei Număr 

exemplare 
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Brosuri  
1. Ecoconditionalitatea ( GAEC, SMR) în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin 100 
2. Măsuri PNDR 2014-2020 100 
3. Schemele de plăţi care se aplică în agricultură în anul 2017 100 
4. Formele de sprijin în zootehnie în perioada 2015-2020 100 
5. Program de susținere pentru produsele deficitare: tomate, carne de porc 100 
6. Programului National de Sprijin al României în Sectorul Vitivinicol 2014 – 2018” 50 
7. Agricultură ecologică:legislație, modul de înregistrare a operatorilor în agricultura 

ecologică; obligaţiile operatorilor din sistemul de agricultură ecologică; sistemul de 

sancțiuni aplicabil din sistemul de agricultura ecologică . 

100 

8. Politici și reglementări pentru încurajarea activităților specifice zonei montane 100 
9. Amenajamentul pastoral - conţinutul minim obligatoriu al unui proiect cadru de 

exploatare adecvată si eficientă a pajistilor; legislație . 
50 

10. Atestarea produselor traditionale – conceptul si procedura de atestare. 50 
11. Producerea şi utilizarea biomasei în fermele zootehnice - sursă de energie regenerabilă.   50 
12. Utilizarea produselor şi echipamentelor de protecţie a plantelor. 100 

 
13. 

Obligatiile fermierilor din zonele vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole  
Condițiile pe care trebuie să le respecte fermierii cu privire la utilizarea rațională și 

eficientă a îngrășămintelor organice 

100 

14. Producerea şi utilizarea biogazului în fermele zootehnice – sursă de energie regenerabilă 

pentru autoconsum. 
50 

15. Utilizarea corectă a aparatelor de muls vaci. Igiena ugerului şi a mulsului (clasic şi 

mecanic) 
200 

16. Scheme de calitate naționale (produs tradițional si rețeta consacrata) și europene (DOP, 

IGP, STG, produs montan, băuturi spirtoase cu indicație geografică) 
50 

17. Conceptul de prevenţie şi reducere a riscurilor privind efectele schimbărilor climatice 50 

 Alte tematici identificate la nivel de județ (se vor specifica)  
18. Tehnologia de cultivare a plantelor de câmp 100 
19. Tehnologia de cultivare a plantelor oleaginoase, proteice, sfeclei de zahar şi tutunului 100 
20. Tehnologia de cultivare a viţei de vie în sistem gospodăresc 50 
21. Tehnologia de cultivare a pomilor fructiferi, nucului şi alunului 50 
22. Tehnologia de cultivare a arbuştilor fructiferi 50 

  23. Tehnologia de cultivare a legumelor solanaceae şi cucurbitaceae 100 
24. Tehnologia de cultivare a legumelor bulboase şi rădăcinoase 100 
25. Tehnologia de cultivare a legumelor vărzoase şi verdeţuri 100 
26. Tehnologia de cultivare a căpşunului 100 
27. Tehnologia de cultivare a cartofului 100 
28. Tehnologia de cultivare a ciupercilor Agaricus şi Pleurotus 50 
29. Tehnologia de creştere a bovinelor 50 
30. Tehnologia de creştere a ovinelor şi caprinelor 100 
31. Tehnologia de creştere a rasei de oi ţurcană în sistem gospodăresc 50 
32. Tehnologia de creştere a porcinelor 100 
33. Îngrăşarea intensivă a porcinelor în ferme mici şi mijlocii 50 
34. Tehnologia de creştere a păsărilor 100 
35. Tehnologia de creştere a albinelor 100 
36. Programul Naţional Apicol în perioada 2017-2019 100 

Total  3.000 
Proiecte model/Fișe tehnologice  

1. Creşterea tineretului taurin la îngrăşat; 100 
2. Creşterea şi exploatarea ovinelor 100 
3. Creşterea şi exploatarea suinelor 100 
4. Creşterea şi exploatarea păsărilor 100 
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5. Tegnologia de cultură a tomatelor în sistem protejat 50 
6. Tehnologia de creștere a suinelor la îngrășat 150 
7. Tehnologii de cultură a plantelor și de creștere a animalelor în sistem ecologic 50 
8. Tehnologii de cultivare a plantelor energetice nonalimentare (salcia, mischantus, 

camelina, plopul energetic) 
50 

9. Tehnologii cultura cerealelor si plantelor tehnice 100 
10. Tehnologii cultura legumelor, viței de vie, a pomilor etc. 500 
11. Tehnologii de crestere și exploatare a principalelor specii de animale 100 

12. Fişe tehnologice privind producerea biogazului în fermele de vaci – module de diferite 

capacităţi 
50 

13. Rații furajere pentru diferite categorii de animale  150 
14. Raţii furajere la vacile de lapte 100 
15. Raţii furajere în funcţie de greutate la taurinele de carne 100 
16. Elaborarea raţiilor furajere pentru diferite categorii de ovine 100 
17. Cerinţe privind amplasarea şi organizarea fermei de ovine 100 

 Alte tematici identificate la nivel de județ (se vor specifica) - 
Total  2.000 

Pliante 
1. Schemele de plăţi care se aplică în agricultură în anul 2017 500 
2. Program de susținere pentru produsele deficitare: tomate, carne de porc 200 
3. Programul de sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și industria 

alimentară 
50 

4. Măsuri PNDR 2014-2020 500 
5. Formele de sprijin în zootehnie în perioada 2015-2020 250 
6. Programului National de Sprijin al României în Sectorul Vitivinicol 2014 – 2018” 50 
7. Ecoconditionalitatea (GAEC, SMR) în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin 500 
8. Scheme de calitate naționale (produs tradițional si rețeta consacrata) și europene (DOP, 

IGP, STG, produs montan, băuturi spirtoase cu indicație geografică) 
50 

9. Politici și reglementări pentru încurajarea activităților specific zonei montane 200 

 Program de susținere pentru produsele deficitare: tomate, carne de porc Idem 2. 

10. Norme cadru privind amplasarea, construirea şi exploatarea platformelor 

individuale/comune pentru depozitarea gunoiului de grajd şi a dejecțiilor lichide. 
250 

 Alte tematici identificate la nivel de județ (se vor specifica)  

11. Recunoaşterea grupurilor/organizaţiilor de producători 50 

12. Atestarea produselor tradiţionale 50 

13. Instituţii reprezentative pentru agricultură în judeţul Cluj – contacte  250 

14. Programul Naţional Apicol în perioada 2017-2019        100 
Total  3.000 

 

b) Realizarea de loturi demonstrative 

 
     1. domeniul vegetal 

Nr. 

crt. 

Cultura Număr  

 loturi 

Suprafaţa 

ha  

Localitatea 

1. Porumb boabe 4 8 Sânmărghita, Câţcău, Câmpia Turzii, Gherla 
Total  4 8  

 

 

2. domeniul zootehnic 

Nr. 
crt. 

Specia Număr loturi Localitatea 
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1. Bovine – Vaci de lapte 3 Dej, Viişoara, Nicula 
2. Ovine 3 Unguraş, Batin, Mica 
3. Albine 2 Mica, Vad 

Total  8  
 

c). Realizarea de demonstrații practice 
Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii practice  Locul şi data 

desfăşurării 
Organizatori 

1. Prepararea caşului din lapte de oaie în sistem gospodăresc Unguraş/Iunie CL Dej 
2. Tunsul manual la ovine Batin/Iunie CL Dej 
3. Tăieri de primăvară la pomii fructiferi  Iclod/Februarie CL Gherla  
4. Mulsul mecanizat Nicula/Octombrie CL Gherla 
5. Lucrări de stropit în livadă Câmpia Turzii/Martie CL Câmpia T. 
6. Lucrări de îngrijire a legumelor în spaţii protejate Mihai Viteazu/Iulie CL Câmpia T. 
7. Lucrări şi tratamente în stupină în perioada verii Apahida/Iulie CL Jucu 
8. Prepararea produselor din carne de porc în sistem gospodăresc Nicula/Septembrie CL Jucu 
9. Lucrări de întreţinere pe pajişti permanente Poieni/Iunie  CL Huedin 
10. Prelucrarea tradiţională a laptelui Mănăstireni/August CL Huedin 

total 10   
 

d) Realizarea/participarea la târguri, expoziţii, concursuri, festivaluri, seminarii, simpozioane 
Nr. 
crt. 

Specificaţie Tematica Localitatea Data/  
perioada 

Organizatori 

1. Târguri Târg Internaţional specializat de Agricultură 

Zootehnie, Industrie Alimentară şi Ambalaje  

Agra Expo 

Cluj-

Napoca 
Aprilie  ExpoTransilvania 

Camera de 

Comerţ şi 

Industrie Cluj 

  Târg Internaţional de Agricultură, Industrie 

Alimentară şi Zootehnie AGRARIA 
Jucu, Parc 

Industrial 

Tetarom III 

6-9 aprilie DLG 

InterMarketing 

  Târgul mieilor Gherla 14-15 

Aprilie 
Primăria şi CL 

Gherla 

  Târgul cireşelor Bonţida Iunie Primăria şi CL 

Bonţida 

  Târgul de la Negreni Negreni   5-8    
  Octombrie 

Primăria şi CL 

Negreni 
Total  5     

1. Expoziţii - - - - 

Total -     
1. Seminarii/ 

Simpozioane 
Promovarea măsurilor din PNDR şi a 

subvenţiilor acordate de la bugetul de stat. 
Cluj-Napoca Mai   DAJ Cluj –   

  CFPPEP/Centru  
  Cluj-Napoca 

2.  Depozitarea şi managementul efluenților şi 

gunoiului de grajd în exploatațiile 

agrozootehnice. 

Apahida Iulie DAJ Cluj – 

CFPPEP/ 
Centrul Jucu 

3.  Noutăţi în domeniul tehnologiilor de creştere 

a animalelor (rase performante de animale). 
Gherla   Septembrie DAJ Cluj – 

CFPPEP/ 
Centrul Gherla 

4.  Valorificarea pajiştilor în contextul dezvoltării 

durabile a agriculturii şi protecţiei mediului. 
Huedin August DAJ Cluj – 

CFPPEP/ 
Centrul Huedin 

5.  Program de susținere pentru produsele 

deficitare: tomate, carne de porc 
Câmpia 

Turzii 
Iulie DAJ Cluj – 

CFPPEP/Centrul 

Câmpia Turzii 
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6.  Schemele de plăţi care se aplică în agricultură 

în anul 2017 
Dej Martie   DAJ Cluj - CFP  

  PEP/Centru Dej 
7.  Programului National de Sprijin al României 

în Sectorul Vitivinicol 2014 – 2018” 
Cluj-Napoca   Septembrie   DAJ Cluj –   

  CFPPEP/Centru  
  Cluj-Napoca 

8.  Înființarea de grupuri și organizații de 

producători 
Cluj-Napoca Iulie   DAJ Cluj –   

  CFPPEP/Centru  
  Cluj-Napoca 

9.  Agricultura ecologică: legislatie forme de 

sprijin 
Cluj-Napoca Mai   DAJ Cluj –   

  CFPPEP/Centru    
  Cluj-Napoca 

10.  Ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și 

măsurilor de sprijin 
Câmpia 

Turzii 
Iulie   DAJ Cluj –   

  CFPPEP/Centru     
  Câmpia Turzii 

11.  Producerea şi utilizarea biogazului în fermele 

zootehnice – sursă de energie regenerabilă 

pentru autoconsum. 

Jucu   Septembrie DAJ Cluj - 

CFPPEP/ 
Centru Jucu 

12.  Politici și reglementări pentru încurajarea 

activităților specifice zonei montane 
Huedin Iunie DAJ Cluj – 

CFPPEP/ 
Centrul Huedin 

13.  Scheme de calitate naționale (produs tradițional 

si rețeta consacrata) și europene (DOP, IGP, 

STG, produs montan, băuturi spirtoase cu 

indicație geografică) 

Cluj-Napoca August   DAJ Cluj –   
  CFPPEP/Centru      
  Cluj-Napoca 

14.  Depozitarea si managementul efluenților si 

gunoiului de grajd în exploatațiile 

agrozootehnice 

Idem 2. Idem 2. Idem 2. 

15.  Codul de bune practici în fermă; Standarde UE 

privind bunăstarea animalelor                                                    
Gherla   Septembrie   DAJ Cluj-CFPP 

EP/Centru Gherla 
16.  Noutăţi în domeniul tehnologiilor de creştere a 

animalelor (rase performante de animale). 
Dej Octombrie   DAJ Cluj -CFPP   

  EP/Centru Dej 
17.  Ameliorarea materialului genetic la speciile 

bovine, ovine/caprine pentru exploataţiile cu o 

anumită dimensiune economică. 

Dej Octombrie   DAJ Cluj -CFPP   
  EP/Centru Dej 

18.  Utilizarea corectă a aparatelor de muls vaci. 

Igiena ugerului şi a mulsului (clasic şi mecanic) 
Gherla   Octombrie   DAJ Cluj-CFPP 

EP/Centru Gherla 
19.  Normele tehnice privind protecţia mediului, 

igiena şi sănătatea animalelor, principalele 

sectoare de producţie (lapte, carne) 

Jucu Noiembrie DAJ Cluj – 

CFPPEP/ 
Centrul Jucu 

20.  Norme cadru privind amplasarea, construirea şi 

exploatarea platformelor individuale/ comune 

pentru depozitarea gunoiului de grajd şi a 

dejecțiilor lichide. 

Huedin   Septembrie DAJ Cluj – 

CFPPEP/ 
Centrul Huedin 

21.  Programul Național Apicol Câmpia 

Turzii 
Martie DAJ Cluj – 

CFPPEP/Centrul 

Câmpia Turzii 
22.  Alte tematici identificate de dumneavoastra 

funcție de nevoia de informare a fermierilor (se 

vor specifica) 

- - - 

Total 21     
 

 

b) Realizarea materiale audio-vizuale, emisiuni radio/tv.  
Nr. 

crt. 
Filme/ 

emisiuni radio-

Denumire/tematică Postul de 
 radio - tv 

Data  
difuzării 
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tv 
1. Materiale audio 

vizuale 
Programul de susținere pentru produsele deficitare: tomate, 

carne de porc 
Digi24 15-20 

februarie 
2.  Schemele de plăţi care se aplică în agricultură în anul 2017 Agro TV 20-25 

martie 

  Programul de sprijin pentru angajarea tinerilor în 

agricultură, acvacultură și industria alimentară. 
Radio Cluj Iulie 

3.  Programului National de Sprijin al României în Sectorul 

Vitivinicol 2014 – 2018” 
Radio Cluj  Septembrie 

4.  Ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de 

sprijin 
Radio Gilău Iunie 

5.  - Măsuri PNDR 2014 -2020; 
- Particularități privind instalarea tinerilor fermieri ; 

Agro TV Aprilie 

6.  Scheme de calitate naționale (produs tradițional si rețeta 

consacrata) și europene (DOP, IGP, STG, produs 

montan, băuturi spirtoase cu indicație geografică) 

Radio Cluj August 

7.  Politici și reglementări pentru încurajarea activităților 

specifice zonei montane; submasurile de finanțare pentru 

zona montană 

Radio Gilău August 

8.  Agricultura ecologică; legislație și forme de sprijin 

pentru acest domeniu 
Digi 24 20-25 

Aprilie 
9.  Cultura tomatelor în sistem protejat Agro TV Martie 

10.  Creșterea suinelor Digi 24 Aprilie 

11.  Programul Național Apicol One TV 

Turda 
Martie 

12.  Utilizarea corectă a aparatelor de muls vaci. Igiena 

ugerului şi a mulsului (clasic şi mecanic) 
Radio Dej Noiembrie 

13.  Utilizarea durabilă a pesticidelor, prin reducerea 

riscurilor si efectelor acestora asupra sanatatii umane si a 

mediului, conform legislatiei in vigoare 

Agro TV Aprilie 

14.  Ameliorare a materialului genetic la speciile bovine, 

ovine/caprine pentru exploataţiile cu o anumită 

dimensiune economic. 

Radio Dej Octombrie 

15.  Valorificarea multifuncțională a pajiștilor în contextul 

dezvoltării durabile a agriculturii și protecției mediului 
Radio Gilău Decembrie 

16.  Poluarea cu nitrați din surse agricole Digi 24 Iulie 

17.  Alte tematici identificate la nivel de județ (se vor 

specifica) 
- - 

  Total 16    

 

4. Elaborarea proiectelor de amenajamente pastorale în vederea utilizării raţionale şi 

îmbunătăţirea calitativă a pajiştilor conform OG nr. 34/2013 aprobată prin Legea nr. 86/2014, HG 

nr. 1064/2013  

 

Nr. 
 crt. 

Număr localităţi (UAT)/ 
județ  

Număr estimativ proiecte 
elaborate în anul 2017 

1. 81 - 

Total 81 - 

5. Întocmirea documentaţiei specifice și eliberarea avizelor consultative în conformitate cu 

prevederile legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 

sectorul agricol.   
Nr. Număr localităţi/ Număr localităţi  Număr estimativ avize 
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crt.  județ repartizate  consultative eliberate 

Total 81 81 3.000 
 

6. Colaborarea cu unităţile de cercetare – dezvoltare în vederea diseminării rezultatelor 

obţinute în cadrul proiectelor ADER finanţate prin Planul sectorial pentru cercetare-

dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală 
Se va implementa  Măsura 11 – Program național de cercetare – dezvoltare din Programul de Guvernare 

– Capitolul –Politici agricole și de dezvoltare rurală: 
Nr. 
crt. 

Tipul activităţii Denumire proiect/ Tematica Număr estimativ de beneficiari  care 

implementează rezultatele cercetării  
1. Întâlnire cu producătorii 

agricoli 

Cercetări privind menţinerea 

efectivelor de suine din rasele 

Bazna şi Mangaliţa ,,in situ’’la 

nivel minim de risc genetic 

pentru evitarea consangvinizării 

15 

2. Întâlnire cu producătorii 

agricoli 

Identificarea de genotipuri de 

cereale, oleaginoase şi plante 

furajere şi elaborarea de 

elemente de tehnologie 

inovative adaptate impactului 

schimbărilor climatice  

25 

Total 2  40 
 

7. Acțiuni de identificare, consiliere, asistență tehnică individuală și îndrumare a 

producătorilor agricoli pentru desfășurarea unor activități în mediul rural (inclusiv 

completarea Fișei fermierului – FF3): 
Vor fi implementate următoarele măsuri din Programul de Guvernare - Capitolul Politici agricole și de 

dezvoltare rurală: 

Măsura 5 – Program de susținere pentru produse deficitare; 

Măsura 10 – Program de încurajare a activităților din zona montană; 

Măsura 11 – Program național de cercetare – dezvoltare; 

Măsura 12 – Program de încurajare a agriculturii ecologice și a produselor tradiționale 

Nr. 
crt. 

Domeniul de activitate  Număr estimativ de fermieri 

consiliați/îndrumați 
(cu FF3 completate) 

Total  d.c 
Nr. estimativ 

fermieri care 

solicita sprijin 

pentru produsele 

deficitare 

1. Domeniul vegetal 1.000 60 
1.1 Cultura mare 800 - 
1.2 Legumicultură 100 60 
1.3 Pomicultură 70 - 
1.4 Viticultură 30 - 

     2. Domeniul zootehnic 1.500 20 
 3. Alte domenii identificate la nivel județean (se vor specifica) 520 - 

 Legislaţie în domeniul agriculturii (inclusiv agricultura 

ecologică), industriei alimentare, dezvoltării rurale, atestarea 

produselor tradiţionale, PNA, PNS, tehnologii la culturile 

energetice non-alimentare, procesarea produselor agricole, etc. 

520 - 
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 Total 3.020 80 
 

8. Realizarea/actualizarea bazei de date privind: 
-  exploataţiile agricole de pe raza judeţului (cu excepţia exploataţiilor individuale) pe domenii de activitate: vegetal, 

creșterea animalelor (crescători de bovine pentru lapte şi carne;crescători de ovine/caprine;crescători de suine, 

crescători de păsări; 

-     spaţii de depozitare şi fermentare a gunoiului de grajd; 

-    forme asociative; 

-    furnizori de input-uri: echipamente, utilaje, seminţe, material săditor, etc. 

- cultivatori de plante energetice; 

- producători de peleţi, brichete, bioetanol, biodiesel, biogaz; 

- furnizori de echipamente pentru producerea de energie regenerabilă etc.  

  

9. Asistenţă tehnică de specialitate în domeniul culturilor energetice (pentru producerea de 

biocarburanţi – biodiesel, bioetanol, biogaz sau alte surse de energie regenerabilă pentru producerea de energie termică 

şi electrică). 

 

10. Acţiuni de asistenţă tehnică de specialitate privind aplicarea măsurilor prevăzute în 

Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi: 
- amenajarea capacităţilor 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 cantităţii maxime de azot (170 kg/ha) provenită din aplicarea îngrăşămintelor organice pe terenul 

agricol în decursul unui an de zile; 

- 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. 

 

11. 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 gestionare – SMR. 

 

12. Consiliere şi asistenţă tehnică în constituirea de forme asociative în agricultură. 

 

13. Alte activități (se vor specifica). 

- Participarea la şedinţele consiliilor locale şi la alte acţiuni organizate de: Primării, GAL-uri şi alte instituţii 

publice şi/sau organizaţii private pe tematici în legătură cu domeniul agricol/silvic/industrie alimentară/dezvoltare rurală.

 - Alte activităţi solicitate de MADR. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

Ing. PINTEA IOAN  

 


