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RECOLTĂRI VARA  ANULUI   2018

Cultura

Suprafața 

recoltată

ha

Producția obținută

to

Producția medie

kg

Grau 155.275 753.083 4.850

Orz 18.100 76.925 4.250

Rapita 64.077 123.988 1.935



RECOLTĂRI TOAMNA ANULUI   

2018

Cultura

Suprafața 

recoltată

ha

Producția 

obținută

to

Producția medie

kg

Porumb 54577 451898 8280

Floarea 

soarelui
87250 264368 3030



Cultura
Suprafața insamantata

ha

Rapita 39454

Orzoaica 2936

Orz 15438

Grau+secara+triticale 154049

PRINCIPALELE CULTURI 

INFIINTATE IN TOAMNA  

ANULUI 2018



Situaţia vânzărilor de terenuri 

agricole extravilane prevăzute de

Legea nr. 17/2014

•Oferte de vânzare – 3577

•Suprafaţa totală din oferte –3978,7131ha

•Vanzători persoane fizice – 3393

•Vanzători persoane juridice – 184

•Avize finale – 1727

•Adeverinţe de vânzare liberă – 1850

•Preţ minim ofertat – 0,04 lei/mp

•Preţ maxim ofertat – 82,35 lei/mp



Ajutor de minimis pentru 

aplicarea programului de 

susţinere a produsului tomate în 

spaţii protejate 

 Număr total de beneficiari 

înscriși în program in anul 2018 –

551, fata de 343 beneficiari in anul 

2017 (crestere de 60,64%), suma 

totala virata in conturile 

fermierilor fiind de 1 653 000 euro.

 419 de beneficiari au primit 

ajutorul de minimis , în prima 

etapă (01.01-15.06.2018 );

 132 beneficiari care au valorificat 

productia în a doua etapă (01.11-

15.12.2018).



 682 - beneficiari înscrişi în programul de susţinere a produsului lână pana in prezent 

depunand documente justificative privind comercializarea cantitatii  un numar de 34 

fermieri, cu o cantitate totala de 78014 kg lana.

 Sprijinul total primit de catre fermieri fiind de 78014 lei.

Hotărârea nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor 

de minimis pentru aplicarea programului de susținere a 

crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii"



 S-au inscris un numar de 69 - crescatori.

 S-au inscris un numar de 2 - furnizori.

Hotărârea nr. 9/2018 privind 

aprobarea schemei "Ajutor de 

minimis pentru aplicarea 

programului de susținere a 

crescătorilor de porci din rasele 

Bazna si/sau Mangalita in vederea 

producerii carnii de porc"



Legea 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de 

reglementare a pietei produselor din sectorul agricol.

Eliberare unui numar de 2720 avize 
consultative in vederea obtinerii 
atestatului de producator in anul 2018.



PROIECTE DE  AMENAJAMENT  PASTORAL

 S-au elaborat un numar de 43 proiecte de amenajament pastoral. 

In lucru mai sunt un numar de 9 proiecte.



Absorţia de fonduri  europene

in anul 2018

S-au eleborat un numar de 43 

proiecte, din care:

 Submasura 6.3. ,,Sprijin pentru 

dezvoltarea fermelor mici’’

 Submasura 6.1 ,, Sprijin pentru 

instalarea tinerilor fermieri”.

Valoarea totala a fondurilor ce se vor 

absorbi: 

700.000 euro



Formare profesională

Cursuri de calificare finalizate :

Lucrator in cultura plantelor : 77 cursanti

Apicultor : 17 cursanti

TOTAL : 94   



Localitatea  Alexandria: 79 cursanţi

ATESTATE DE PARTICIPARE
CU TEMATICILE:

- MANAGEMENTUL EXPLOATATIEI AGRICOLE

-CONTABILITATEA FERMEI

-AGRICULTURA ECOLOGICA

-PROTECTIA MEDIULUI



Efective de animale la 31.12.2018

SPECIA EFECTIVE

OVINE 163615

CAPRINE 105421

SUINE 27718

BOVINE 33938

CABALINE 15705

FAMILII ALBINE 40000

PASARI 1363620

BUBALINE 460



AGRICULTURĂ   ECOLOGICĂ

S-au inscris in anul 2018 un numar de 114 operatori, fata de 

numai 60 operatori in anul 2017, rezultand o crestere de 90%, 

din care:

-109 producatori;

-3 procesatori;

-1 importator;

-1 comerciant.



ASOCIAȚIA UTILIZATORILOR DE APĂ

PENTRU IRIGAȚII

•In anul 2018 s-a infiintat un  OUAI in localitatea Uda 

Clocociov pe raza statiei SPP 20.



COOPERATIVE  AGRICOLE

 Sunt constituite pe raza judetului un numar 

de 18 cooperative agricole, din care:

- 8 cooperative cu profil vegetal;

-10 cooperative cu profil zootehnic. 



SISTEMUL NATIONAL ANTIGRINDINA

 3 puncte de lansare realizate in anul 2018: Calmatuiu, Furculesti, Troianu.

 3 puncte de lansare urmeaza ca intr-un termen foarte scurt sa fie realizate

in localitatile : Segarcea Vale, Plopii Slavitesti, Dracea.



VĂ  MULŢUMESC  PENTRU  ATENŢIA  ACORDATĂ !


