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Informare privind finalizarea lucrarilor în campania agricolă de vară. Analiză        

comparativă cu anul agricol precedent 

 

          Se știe că în anul 2020 România s-a confruntat cu unul dintre cei mai secetoși ani ai 

ultimei decade. Seceta extremă din anul agricol 2019-2020 și-a pus amprenta pe realizările 

din campania de însămânțari din anul 2020. 

    În anul agricol 2019- 2020 întreaga suprafață agricolă a județului Galați a fost marcată 

de deficit ridicat de apă în sol, ceea ce a determinat ca procesele fiziologice la culturile 

însămânțate în toamna 2020 să se desfășoare anevoios până la desprimăvărare când 

precipitațiile căzute au determinat accelerarea proceselor metabolice în plante. 

       Se poate spune că precipitațiile căzute în primăvară au creat condiții pentru punerea în 

valoare a cantității de substanțe chimice existente în sol în urma administrării acestora la 

culturile anului agricol 2019-2020 și a celor administrate de fermieri în anul în curs. 

            În județul Galați s-au realizat producţii bune care reprezintă  eforturile depuse de fermieri 

în condițiile pedoclimatice severe. 

 

Total suprafață agricolă de 348.429 ha din care : 

 - arabil                               - 291.438 ha; 

 - patrimoniu viticol           -    18.525  ha d.c. 15.762 vii pe rod; 

 - patrimoniu pomicol         -     1.330  ha d.c.      131 livezi pe rod; 

 -arbusti fructiferi               -           58 ,ha 

 - pășunii naturale                 -   36.561 ha 

 - fânețe                                -         517 ha 

Producțiile  obținute în vara anului 2021 au fost următoarele : 

 

 

Cultura Suprafaţa 

 recoltata 

Producția totala 

realizată 

to 

Producția medie  

kg/ha 

Grâu 62.075 341.413 5.500 

Secară 15 36 2.400 

Triticale 700 3.080 4.400 

                      MINISTERUL AGRICULTURII SI  DEZVOLTARII RURALE  



 

Suprafeţele şi producţiile realizate la culturile de cereale,  

leguminoase boabe şi oleaginoase recoltate în vara anului 2021 comparativ cu anul 2020 

 

C u l t u r a 
Supra 

faţa 

(ha) 

Prod. 

totală 

(to) 

Prod.medie - Kg/ha 

Estimat 

2021 

Reali-

zat 

2021 

% 

Realizat 

față de 

estimat 

Rea-

lizat 

2020 

% 

2021 

fata de 

2020 

Grâu 62.072 329.960 4.200 5.316 27% 837 535% 

Secară 15 36 2.100 2.400 14% 633 279% 

Triticale 700 3.080 3.800 4.400 16% 1.188 270% 

Orz 12.235 79.528 4.700 6.800 45% 1.760 
286% 

Orzoaică de 

toamnă 

1.350 7.020 4.800 5.200 
8% 

2.518 
107% 

Orzoaică de 

primăvară 

1.842 8.934 4.850 4.850 
0% 

891 
444% 

Ovăz 332 1.029 2.100 3.099 48% 799 288% 

Rapiță pentru ulei 8.486 19.518 2.300 2.300 0% 1.326 73% 

Mazare boabe 5.210 13.286 3.200 2.550 -20% 350 629% 

 
           La cultura mazăre s-a înregistrat o producție mai mică decât cea estimată datorită 

fenomenelor meteorologice din luna mai și anume grindină, furtuni și ploi torențiale. 

          Concomitent cu recoltarea culturilor înființate în toamna anului 2020  s-a eliberat terenul 

de resturi vegetale pe o suprafață de 92.245 hectare şi s-au efectuat arăturile de vară pentru 

însămânţările din toamna acestui an, pe o suprafaţă de aproximativ de 58.620 ha   . 

 

 

 Pregatirea campaniei agricole de toamna. 
 

            Referitor la pregătirea campaniei agricole de toamnă producătorii agricoli din judeţ, au 

procedat la repararea tractoarelor şi a maşinilor agricole în perioada  iulie – august 2021  în 

vederea derulării campaniilor de recoltare și  însămânţări şi au achiziţionat imputurile necesare. 

          

        Principalele culturi ce se vor recolta in toamna anului 2021 comparativ cu anul 2020 :  

 

Cultura Suprafață 

recoltată în 

anul 2020 

 

-ha- 

Producția 

medie 

obținută în 

anul 2020 

-kg/ha- 

Suprafață ce 

se va  recolta 

în anul 2021 

 

-ha- 

Producția 

medie 

estimată în 

anul 2021 

-kg/ha- 

%   

suprafață 

2021 față de 

2020 

 

Orz 12.235 79.528 6.800 

Orzoaică de toamnă 1.350 7.020 5.200 

Orzoaică de 

primăvară 

1.842 8.934 4.850 

Ovăz 332 1.029 3.099 

Rapiță pentru ulei 8.486 19.518 2.300 

Mazare  boabe 5.210 13.286 2.550 



Floarera 

soarelui 

56.832 715 58.266 2.700 3% 

 

Sfeclă de 

zahăr 

141 30.000 111 50.000 -21% 

 

Soia 2.982 1.650 3.490 2.580 17% 

Porumb 122.634 720 111.613 5.800 
-9% 

Plante 

medicinale 

594 450 914 1.200 

54% 

Cartofi  510 15.044 510 17.500 0% 

Legume  3550 18.697  3800 19.400 7% 

 

       Menţionăm faptul că  din suprafata  totala de 86.970 ha ce vor fi însămânțate în toamna 

anului 2021 până la această dată s-au efectuat arături pe  67% din suprafață.  

       În ceea ce priveşte structura culturilor propuse pentru a fi însămânţata  în toamna anului 

2021, la însămânțarea culturii rapiță vor fi  anumite probleme condiționate de factorii 

meteorologici ce vor duce la diminuarea suprafeței însămânțate. 

      În aceste condiţii situaţia  privind suprafaţa culturilor programate pentru a fi însămânţate şi 

stadiul desfăşurării campaniei este următoarea: 

 

Cultura Suprafaţa 

program 

hectare 

Suprafaţa 

însămânţată 

ha 

%  

realizare 

la zi 

Grau 61.200   

Secara 20   

Triticale 820   

Orz 12.500   

Orzoaica de toamna 2.200   

Rapita de toamna 7.800 840 11  % 

Legume total 260   

d. c.: X   

Ceapă uscata 210   

Usturoi uscat 50   

Legume anticipate 0   

Plante de nutret 320   

d. c.: X   

Culturi duble pentru 

masa verde 

320   

Plante pentru 

producerea de 

seminte si seminceri 

1.850   

Total insamantari in 

toamna 
86.970 840 11 % 

 

Rezultatul evaluarii pagubelor cauzate de fenomenele meteo periculoase din  

      anul agricol in curs. 
 

                 Precipitațiile căzute în intervalul 01.09.2020-31.12.2020, precum și cele din 

primăvara anului 2021 au asigurat o răsărire și ulterior o dezvoltare bună a culturilor înființate 

în toamna anului 2020 cât și cele însămânțate în primăvara anului  2021.                

                 Totuși în perioada iunie-iulie 2021 localități din județul Galați  s-au confruntat cu o 

serie de fenomene hidrometeorologice periculoase  și  extreme și anume : furtuni, ploi torențiale 

ce au avut ca efect șiroiri și băltiri, caderi de grindină, vijeli. care au avut efecte negative asupra 

terenurilor agricole . 

       În situația producerii fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile descrise anterior se 

acționează în baza legislației specifice cuprinsă în Ordinul comun Nr. 459/78 din 7 martie 2019, 

pentru aprobarea ”Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de 



fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă 

hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe 

cursurile de apă și poluări marine în zona costieră”. 

       Urmare a producerii acestor fenomene hidrometeorologice comisiile CLSU numite de 

primarii UAT-urilor au transmis către SGA Galați, Rapoartele Operative întocmite în baza 

înștiințărilor depuse la sediul primăriilor de către  producătorii agricoli care conțineau suprafețele 

agricole cultivate si afectate.      

       În urma deplasărilor în teren, a verificărilor și centralizării proceselor verbale, din total 

suprafață declarată de 7.617,88 ha a rezultat o suprafață afectată de teren agricol de 3.472,68 ha 

într-un procent de 45,59% totalizând  o valoare a cheltuielilor efectuate de 85.243 lei . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
                            SITUATIA CENTRALIZATOARE 

                                     cu suprafetele afectate de fenomenele meteorologice si hidrologice 

                            inregistrate in perioada18.06-07.08.2021 
 

    UAT MUNTENI UAT GALATI PISCU BRANISTEA 

Nr. 
crt. 

TIPUL 
CULTURII 

Sup. 
totala 

declarata 
(ha) 

Suprafaţă 
afectata 

(ha) 
% 

Val. 
pagube      

(mii  
lei) 

Suprafaţa 
totala 

declarata 
(ha) 

Suprafaţă 
afectata 

(ha) 
% 

Va. 
pagube      

(mii  
lei) 

Suprafaţ
ă 

declarata 
(ha) 

Suprafaţă 
calamitata 

(ha) % 

Va. 
cheltuieli        
(mii  lei) 

Suprafaţă 
declarata 

(ha) 

Suprafaţă 
calamitata 

(ha) % 

Va. 
cheltuieli        
(mii  lei) 

1 
Grâu+secare 
+triticale 

  
      552,26 

134,04 24 310 
174,31 63,8 37 147 153,41 49,1 32 114 

2 Orz         146,51 46,63 32 106 128,74 48,614 38 111         

  Orzoaica         65,7 36,00 55 86                 

3 Ovăz                                 

4 Porumb+sorg         1967,94 946,44 48 2572 264,99 125,991 48 854 239,38 107,04 45 288 

5 Fl. soarelui         1685,59 780,55 46 2177 63,14 36,325 58 99 159,55 65,94 41 179 

6 Soia         996,2 454,01 46 1350 41,31 28,947 70 86 70,44 43,05 61 128 

7 Rapita         57,7 30,65 53 70 19,01 6,269 33 14 64,16 24,58 38 56 

8 Cartofi                                 

9 Fasole                                 

10 Sfecla zahar                                 

11 
Legume in 
camp 

  
      694,01 387,89 

56 
5959                 

12 Pepeni         2 2,00 100 20                 

13 Mustar                                 

14 
Plante de 
nutret 

  
          

    
                

15 
Plante 
medicinale 

  
          

    
                

16 Livezi 6,02 5,42 90 67,48                         

17 Pasuni+fanete                                 

18 Vita de vie                                 

19 
Legume 
inspatii 
protejate  

  
          

  
                  

20 Tutun                                  

21 Mazare                                 

22 Lucerna         10,16 5,62 55 22 9,6 7,68 80 10 20,86 11,21 54 37 

23 Alte culturi                                 

  Total UAT 6,02 5,42 90 67,48 6178,07 2823,82 46 12673 701,1 317,626 45 1322 707,8 300,92 43 802 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    UAT BĂLĂBĂNEȘTI UAT BĂLĂȘEȘTI TOTAL GENERAL 

Nr. 
crt. 

TIPUL CULTURII 

Suprafaţa 
totala 

declarata 
(ha) 

Suprafaţă 
afectata 

(ha) % 

Valoare 
pagube  
(mii  lei) 

Suprafaţa 
totala 

declarata 
(ha) 

Suprafaţă 
afectata 

(ha) % 

Valoare 
pagube      
(mii  lei) 

Suprafaţa 
totala 

declarata 
(ha) 

Suprafaţă 
(ha) 

% 
Valoare 
pagube      
(mii  lei) 

1 
Grâu+secare 
+triticale 

                

879,98 

246,94 28 571 

2 Orz                 275,25 95,24 35 217 

  Orzoaica                 65,70 36,00 55 86 

3 Ovăz                 0,00 0,00 0 0 

4 Porumb+sorg                 2472,31 1179,47 48 3714 

5 Floarea soarelui                 1908,28 882,82 46 2455 

6 Soia                 1107,95 526,01 47 1565 

7 Rapita                 140,87 61,50 44 141 

8 Cartofi                 0,00 0,00 0 0 

9 Fasole                 0,00 0,00 0 0 

10 Sfecla de zahar                 0,00 0,00 0 0 

11 Legume in camp 1,4 1,4 100 13927         695,41 389,29 56 19886 

12 Pepeni                 2,00 2,00 100 20 

13 Mustar                 0,00 0,00 0 0 

14 Plante de nutret                 0,00 0,00 0 0 

15 
Plante 
medicinale                 

0,00 
0,00 0 0 

16 Livezi                 6,02 5,42 90 67 

17 Pasuni+fanete 12,19 12,19 100 16250 2,5 2,5 100 3332 14,69 14,69 100 19582 

18 Vita de vie                 0,00 0,00 0 0 

19 

Legume inspatii 
protejate (folie 
geam, sistem de 
sustinere, 
instalatii irigat)                 

0,00 

0,00 0 0 

20 Tutun                  0,00 0,00 0 0 

21 Mazare                 0,00 0,00 0 0 

22 Lucerna 8,8 8,8 100 36869         49,42 33,31 67 36938 

23 
Alte culturi (se 
specifica cultura)                 

0,00 
0,00 0 0 

  Total UAT 22,39 22,39 100 67046 2,5 2,5 100 3332 7617,88 3472,68 45,59 85243 



 

          În legătură cu stadiul elaborării de legislație specifică aplicabilă în cazul producerii unor 

fenomene hidrometeorologice periculoase care pot produce efecte negative culturilor agricole, la această 

dată sunt aplicabile, în afară de prevederile Regulamentului prezentat anterior și prevederile  Ordinului 

comun Nr.97/63 din 9 aprilie 2020, reactualizat prin Ordinul comun Nr. 120/68 din 30 aprilie 2020 

pentru aprobarea ”Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene 

meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice”. 

              Deoarece până la această dată pentru restul fenomenelor hidrometeorologice periculoase care 

pot produce efecte negative culturilor agricole, cum ar fi: înghețul târziu de primăvară, înghețul 

timpuriu de toamnă, înghețul de iarnă (temperaturi minime sub pragul critic al culturilor de toamnă), 

furtună puternică însoțită sau nu de precipitații abundente, grindina, incendiile produse de fulger, 

etc.,  nu  s-au elaborat legislații specifice, Direcțiile pentru Agricultură Județene se află în  

imposibilitatea de a aplica proceduri specifice în vederea întocmirii de Procese Verbale de constatare 

și evaluare a pagubelor produse de aceste fenomene hidrometeorologice culturilor agricole. 

             Pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli aferctați de fenomene meteorologice 

nefavorabile în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art.106, alin (6) 

Constatarea pagubelor prevăzute la alin. (5) şi evaluarea pierderilor se fac la cererea persoanelor 

fizice/asocierilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul 

anual se stabileşte pe bază de norme de venit ” la nivel de județ a fost emis Ordin al Instituției 

Prefectului prin care a fost numită comisie formată dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist de la 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, un delegat din partea Administraţiei Naţionale de 

Meteorologie şi un specialist al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. 

          Până la această data  s-au primit înștiințări și efectuat constatări pentru producători agricoli din 

comunele Piscu și Băneasa: 

 

 

 
    Piscu Băneasa TOTAL 

Nr. 
crt. 

TIPUL CULTURII 
Supraf. 

declarata 
(ha) 

Supraf. 
calamitata 

(ha) 
% 

Supraf. 
declarata 

(ha) 

Supraf. 
calamitata 

(ha) 
% 

Supraf. 
(ha) 

Supraf. 
declarata 

(ha) 
% 

1 Grâu+secare       5,470 5,470 100 5,470 5,470 100 

2 Orz                   

3 Orzoaica                   

4 Ovăz                   

5 Porumb+sorg 105,91 105,91 100       105,910 105,910 100 

6 Floarea soarelui 26,1 26,1 100 470,270 470,270 100 496,370 496,370 100 

7 Soia                   

8 Rapita                   

9 Cartofi                   

10 Fasole                   

11 Sfecla de zahar                   

12 Legume in camp                   

13 Pepeni                   

14 Mustar                   

15 Plante de nutret                   

16 Plante medicinale       19,500 19,500 100 19,500 19,500 100 

17 Livezi                   

18 
Pasuni+fanete 

           
  

      

19 Vita de vie                   

20 
Legume inspatii 
protejate            

  
      

21 Tutun                    

22 Mazare                   

23 Lucerna                   

24 Alte culturi                    

  Total 132,01 132,010 100  495,240 495,240  100 627,250 627,250 100 



                        4.    Actiuni realizate, masuri dispuse, propuneri 

 

             Pentru asigurarea rentabilității agriculturii în condițiile schimbărilor climatice  actuale, DAJ 

Galati a efectuat următoarele acțiuni: 

             -consilierea fermierilor care exploatează terenuri în zone aride pentru utilizarea de tehnologii 

specifice zonelor secetoase prin folosirea de utilaje performante cu consum redus în vederea reducerii 

trecerilor pe aceeași suprafață și folosirea hibrizilor și soiurilor rezistente la secetă și la agenții de dăunare 

problemă. 

                - întâlniri permanente de lucru pe diferite probleme tehnice, bune practice agricole și de mediu 

în vederea obținerii unor producții superioare din punct de vedere cantitativ și calitativ; 

                -implementarea la nivel județean a măsurilor de protecție, ameliorare și folosire rațională a 

solurilor în scopul sporirii producției vegetale; 

                -implementarea Programului de Acțiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrați din 

surse agricole; 

                -consilierea fermierilor prin diseminarea informațiilor necesare pentru organizarea și 

eficientizarea formelor asociative pe filieră de produs . 

               Pe de altă parte,  fermierilor  li s-au aratat facilitățole oferite de submăsura 17.1 „Prime de 

asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”. 

                Submăsura 17.1 se încadrează, măsura 17 „Gestionarea riscurilor” şi contribuie la 

domeniul de intervenție DI 3B „Sprijinirea gestionării şi prevenirii riscurilor la nivelul 

exploataţiilor”. 
                 Scopul acestei submăsuri constă:  

                - încurajarea fermierilor să participe la schemele de asigurare private în vederea gestionării 

corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producția agricolă; 

                - stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare și extinderea sferei riscurilor 

asigurabile de către societățile de asigurae 

               Submăsura se adresează fermierlor activi persoane fizice cât și juridice, ce au încheiat cu o 

societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscuri prevăzute de sub-măsură și să se angajeze 

să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract  

și pot primi 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier. 

               Riscurile eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare sunt: 

 •Fenomene climatice nefavorabile, respectiv: - seceta; - arșița; - inundațiile; - grindina; - înghețul 

(timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară); - ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă 

durată; - furtuna, vijelia, uraganul sau tornada. 

 •Infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în HG nr. 563/2007, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Boli ale animalelor care nu fac obiectul despăgubirilor prin alte programe cu finanțare europeană sau 

națională : - tuberculoza bovină; - bruceloza bovină; - bruceloza ovină și caprină (B. melitensis); - boala 

veziculoasă a porcului; - antraxul; - pleuropneumonia contagioasă bovină; - echinococoza. 

 

            Toate aceste acțiuni s-au făcut în vedera creșterii rolului de comunicator al Direcției pentru 

Agricultură între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și agricultori în vederea aplicării 

politicilor agricole ce decurg din Programul de Guvernare  2020-2024. 
 

Director executiv, 
Dr. ing. Ionel NICULA 

 


