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RECOLTĂRI    ANUL   2017 
  

 

Cultura 

Suprafața 

recoltată 

ha 

Producția obținută 

to 

Producția medie 

kg 
Suprafața recoltată 

Grau 149889 771928 5150 100% 

Porumb boabe 60340 321008 5316 100% 

Floarea Soarelui 91396 276473 3025 100% 

Rapita 64387 182215 2829 100% 

Soia 1578 2808 1780 100% 

Struguri de vin 5324 14907 2800 100% 

Sorg boabe 710 2480 3493 100% 

Tutun 305 540 1.770 80% 

Cartof toamnă 150 3000 20.000 99% 

Tomate vară-

toamnă 
1051 14210 13520 99% 



Insamantari – toamna situatii operative -2017  

Cultura  Suprafaţa 

insamântată - 

ha 

Triticale  
1249 

 

Orz          18100 

Grau         143510 

Rapiță          63750 



Situaţia vânzărilor de terenuri agricole extravilane 

prevăzute de Legea nr. 17/2014 

 

Oferte de vânzare – 2388 

Suprafaţa totală din oferte – 3654.929 ha 

Vanzători persoane fizice – 2294 

Vanzători persoane juridice – 94 

Avize finale – 1208 

Adeverinţe de vânzare liberă – 1130 

Preţ minim ofertat – 0,20 lei/mp 

Preţ maxim ofertat – 17,00 lei/mp 



Ajutor de minimis pentru aplicarea 

programului de susţinere a produsului tomate 

în spaţii protejate  

 Număr total de beneficiari  

înscriși în program – 343  

  

 213 de beneficiari au primit 

ajutorul de minimis în valoare de 

2871538.2 lei, în prima etapă 

(ianuarie-mai ) 

 

 75 beneficiari în a doua etapă 

(noiembrie-decembrie) 



682 - beneficiari înscrişi în programul de susţinere a crescatorilor de 

ovine 

Hotărârea nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis 

pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru 

comercializarea lânii" 



Legea 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de 

reglementare a pietei produselor din sectorul agricol.  

Eliberare unui numar de 4510 avize  
consultative in vederea obtinerii 
atestatului de producator. 
 



PROIECTE  DE  AMENAJAMENT  PASTORAL 

 S-au elaborat un numar de  

11 proiecte de amenajament pastoral 



Identificare, informare si monitorizare potentiali beneficiari 

ai Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 

Au fost informati un numar de 255 si identificati un numar de 169 ca 

potentiali beneficiari. 



Absorţia de fonduri  europene 

 
S-au eleborat un numar de 54 proiecte, din care: 

 

5 proiecte pe Submasura 6.1,,Sprin pentru 

instalarea tinerilor fermieri’’ 

 

47 proiecte pe Submasura 6.3.,,Sprijin pentru 

dezvoltarea fermelor mici’’ 

 

 2 proiecte pe M 3/2 B (GAL) 

 

S-au intocmit un numar de 21 dosare cereri de plata 

transa I pentru beneficiarii submasurii 6.3 

 

S-au intocmit un numar de 2 dosare cereri de plata 

transa I pentru beneficiarii submasurii 6.1 

S-au intocmit 54 de dosare cu informari suplimentare 

pentru proiectele elaborate 



Eliberarea de autorizaţii de plantare pomi si arbuști 

S-a eliberat un număr de 3 

autorizaţii de plantare 

ROMÂNIA   

MINISTERUL AGRICULTURII                                                                                                        

 SI DEZVOLTĂRII  RURALE  

 Directia pentru Agricultura  Judeţeana Teleorman 

                                                                        

                                                                                                                

AUTORIZAŢIA Nr. ….               

pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe         

  stupefiante şi psihotrope, destinate           

   utilizării "în domeniul medical, ştiinţific sau tehnic" 
În temeiul art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 

substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006, cu modificările ulterioare, se 

autorizează: 
 

A. Persoana fizică .........., cu domiciliul/reşedinţa în localitatea .............., str. ........ nr. ..., judeţul/sectorul......., posesor/posesoare al/a 

B.I./C.I./paşaport/alt act de identitate valabil seria ... nr. ....., emis/emisă de ........... la data de ........., CNP|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|.   
 
B. Persoana juridică ………………….., cu sediul în localitatea …………..., str. .......-... nr. ..-.., judeţul/sectorul Teleorman , codul unic de 

înregistrare …………., reprezentată de ………………. , în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport/alt act de 

identitate valabil seria IF nr. 303711, emis/emisă de SPCLEP Jilava  la data de 10.01.2012., CNP 2800907232837  pentru activitatea de 

cultivare ………… şi care este destinată utilizării "în domeniul medical, ştiinţific sau tehnic" pe suprafaţa de …….. HA, situata in 

localitatea …………………..  

 
     Data: 
……………                                                                                           DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                                     ing. Veronela PANTALIE 



Formare   profesională 

Cursuri de calificare finalizate Cursuri de calificare in derulare 

Lucrator in cultura plantelor: 61 cursanti Lucrator in cultura plantelor: Viisoara 

28 cursanti 

Lucrator in cresterea animalelor: 17 cursanti 

TOTAL: 106   



Masura 10 –Agromediu si clima  

Masura 11: Agricultura ecologica 

Localitatea  Alexandria: 44 cursanţi 

CURSURI   DE   INIŢIERE 



Efective  de animale  la  31.08.2017 

 

SPECIA EFECTVE -capete 

BOVINE 43541 

OVINE 126360 

CAPRINE 75285 

SUINE 100372 



AGRICULTURĂ   ECOLOGICĂ 

 

Producători – 57 

Procesatori – 2 

Comercianţi – 1 

 

Albine – 2721 familii 



ASOCIAȚIA  UTILIZATORILOR  DE  APĂ  PENTRU  IRIGAȚII  
 

•Au fost irigate 4000 ha (tutun, lucerna, porumb, soia) 



COOPERATIVE  AGRICOLE 

 S-au infiinţat un numar de 2 cooperative(una 

cu profil legumicol si una cu profil zootehnic).  



EVENIMENTE    AGRICOLE 

- Intalnire de lucru privind Certificarea produselor-sisteme de calitate europene(DOP, 

IGP,SGT): 03.08.2017- 50 participanti 

-Ziua nationala a produselor agroalimentare romanesti: 10.10.2017 

-Ziua mondiala a alimentatiei: 16.10.2017 



CULTIVATORI   CÂNEPĂ   ŞI   TUTUN 

In judeţ se regăsesc : 

1 cultivator de cânepa cu o suprafata cultivata de 9,32 ha  

 3 cultivatori de tutun cu o suprafata cultivata de 305 ha. 



Inspecția de stat pentru controlul tehnic în producerea și comercializarea fructelor 

și legumelor proaspete 

Au fost efectuate un numar de 106 controale   

aplicate 25 de avertismente. 

Inspecția de stat pentru controlul tehnic vitivinicol 

Au fost efectuate 190 controale 

18 prelevari de probe 

 eliberate 60 de autorizatii pentru spatii de comercializare a vinului vrac 

 7 autorizatii retrase pentru spatii de comercializare a vinului vrac 

 687 sticle de vin retrase de la comercializare pentru etichete neconforme 

458 documente de insotire produse vitivinicole verificate si vizate. 

Inspecția în domeniul industriei alimentare și depozitelor de cereale 

Depozite de cereale:  

90 de controale  

3 autorizatii de depozit anulate  

Industria alimentara:  

79 controale   

1 avertisment 



Inspectia in domeniul organismelor modificate genetic 

Au fost efectuate 21 de controale la soia conventionala. 

Inspecția tehnică pentru controlul ferilizanților  

 48 de controale efectuate 

 6 probe de îngrășăminte prelevate  

Inspecția în domeniul agriculturii ecologice  

29 de controale efectuate  

Inspecția în domeniul cultivării plantelor ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope  

1 operator autorizat pentru cultivarea de cânepă in scop medicinal  

Inspecția în domeniul cultivării tutunului 

3 operatori autorizați,  

O unitate de prima precesare tutunului brut 



ALTE   ACTIVITAŢI 

Denumire produs:PEPENI

Localitatea de origine :FURCULESTI, JUD.TELEORMAN

Data obținerii produsului ………………………………………………………….

Prețul de vânzare…………………………………………………………………..

S-au intocmit si distribuit un numar de 125 etichete pepeni. 

S-au distribuit un numar de 289 etichete tomate. 

GUVERNUL ROMÂNIEI

Direcția pentru Agricultură Județeană

,,PROGRAM SUSȚINERE TOMATE, 2017’’

Beneficiar : ………………………………………………………..

Comuna ………………………………, județul ………………………..

Nr. registru unic : ………/………………………

Elaborare materiale: 

 Implementarea Ordinului 120/ 26.04.2017 pentru aprobarea unor masuri ce se impun a fi 

luate la nivelul directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti 

 asigurarea prezentei potentialilor beneficiari la centrele locale/centrele judetene ale APIA 

pentru depunerea cererilor de plata:  

       - S-au indrumat un numar de 6653 fermieri     



VĂ  MULŢUMIM  PENTRU  ATENŢIA  ACORDATĂ! 


