
B_1_1_1 Grâu comun 614,09 0,00

B_1_1_2 Grâu dur 432,81 0,00

B_1_1_3 Secară 354,27 0,00

B_1_1_4 Orz+Orzoaica 529,44 0,00

B_1_1_5 Ovăz 331,88 0,00

B_1_1_6 Porumb boabe 641,80 0,00

B_1_1_7 Orez 913,26 0,00

B_1_1_99 Alte cereale(sorgul, triticale, meiul, hrişca, iarba cănăraşului, altele) 452,74 0,00

B_1_2_1 Mazăre boabe, fasole boabe, lupin dulce 533,77 0,00

B_1_2_2 Linte, bob, măzăriche, năut 454,79 0,00

B_1_3
Cartofi (inclusiv cartofi noi, material săditor, cartof dulce destinat consumului 

uman)
3.167,88

0,00

B_1_4 Sfeclă de zahăr 1.449,74 0,00

B_1_5
Plante rădăcinoase pentru nutreţ (sfecla furajeră, alte plante furajere din familia 

brasicaceelor, morcovi furajeri, batata (cartof dulce), păstârnac, ignama, manioc)
1.101,45

0,00

B_1_6_1 Tutun 1.696,83 0,00

B_1_6_2 Hamei 4.105,24 0,00

B_1_6_4 Rapiţă 647,72 0,00

B_1_6_5 Floarea soarelui 564,52 0,00

B_1_6_6 Soia 611,00 0,00

B_1_6_7 In pentru ulei 1.563,56 0,00

B_1_6_8
Alte plante pentru ulei (ricin, şofrănaş, susan, arahide, mac, muştar, alte culturi 

oleaginoase)
374,00

0,00

B_1_6_9 In textil 307,17 0,00

B_1_6_10 Cânepa 518,11 0,00

B_1_6_12

Plante medicinale şi aromatice inclusiv ceaiul, cafeaua şi cicoarea pentru cafea: 

muşeţel, mătrăguna, menta, mac, angelica,chimen, genţiana, iasomia, lavanda, 

levănţica, origanul, şofranul, salvia,valeriana, gălbeneaua, etc.

937,85

0,00

B_1_6_99
Alte plante industriale - cicoarea, trestia de zahăr, alte plante tehnice 

nemenţionate în altă parte, sorgul tehnic (pentru maturi)
717,56

0,00
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Legume proaspete, pepeni şi căpşuni - în câmp – 0,00

- varza,conopida, broccoli, sparanghel 0,00

- legume pt. frunze (praz, salata, spanac, etc.) 0,00

- tomate 0,00

- porumb dulce 0,00

- legume cultivate pentru fructe - vinete, ardei, dovleci şi dovlecei, castraveciori
0,00

- legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tuberculi (excepţie cartofi): morcovi, 

păstârnac, ceapa,usturoi,ridichii, napi 0,00

- legume păstăi (fasole, mazăre cu excepţia lintei şi a năutului) 0,00

- fructele plantelor neperene (căpşuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas) 0,00

Legume proaspete, pepeni şi căpşuni - în gradina destinate comercializării: 0,00

- varza,conopida, broccoli, sparanghel 0,00

- legume pt. frunze (praz, salata, spanac, etc.) 0,00

- tomate 0,00

- porumb dulce 0,00

- legume cultivate pentru fructe - vinete, ardei, dovleci şi dovlecei, castraveciori
0,00

- legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tuberculi (excepţie cartofi): morcovi, 

păstârnac, ceapa,usturoi,ridichii, napi 0,00

- legume păstăi (fasole, mazăre cu excepţia lintei şi a năutului) 0,00

- fructele plantelor neperene (căpşuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas) 0,00

Legume proaspete, pepeni şi căpşuni - în sere şi solarii: #VALUE!

- varza, conopida, broccoli, sparanghel 0,00

- legume pt. frunze (praz, salata, spanac, etc.) 0,00

- tomate 0,00

- porumb dulce 0,00

- legume cultivate pentru fructe - vinete, ardei, dovleci şi dovlecei, castraveciori
0,00

- legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tuberculi (excepţie cartofi): morcovi, 

păstârnac, ceapa, usturoi,ridichii, napi 0,00

- legume păstăi (fasole, mazăre cu excepţia lintei şi a năutului) 0,00

- fructele plantelor neperene (căpşuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas) 0,00

Flori - în câmp #VALUE!

- bulbi de flori, cormi şi tuberculi 0,00

- flori tăiate şi boboci 0,00

- plante cu flori şi plante ornamentale 0,00

B_1_8_1  25,527.46

B_1_7_2  27,507.66

B_1_7_1_1

7.176,16

6.196,49

B_1_7_1_2



Flori - în sere şi solarii 0,00

- bulbi de flori, cormi şi tuberculi 0,00

- flori tăiate şi boboci 0,00

- plante cu flori şi plante ornamentale 0,00

B_1_9_1
Plante de nutreţ  - iarba temporară - iarba semănată pe terenuri arabile cedate 

producţiilor furajere erbacee pe o perioadă mai scurtă de 5 ani şi chiar sub un an
266,22

0,00

B_1_9_2_1 Plante de nutreţ  - alte furaje verzi – porumb siloz 1.029,19 0,00

B_1_9_2_2

Plante de nutreţ – alte furaje verzi (culturi anuale de cereale recoltate verzi, 

sorgul anual, anumite graminee anuale cum sunt firuţa, cruciferele, facelia dacă 

sunt recoltate verzi şi nu au fost menţionate în altă parte, măzăriche, lupin dulce)

476,13

0,00

B_1_9_2_99
Alte plante de nutreţ(diferite specii de trifoi anual sau peren-trifoi alb, trifoi roşu, 

trifoi de Alexandria - diferite varietăţi de lucernă ,)
662,78

0,00

Seminţe şi seminceri #VALUE!

- seminţe de graminee 0,00

- seminţe pentru horticultură 0,00

- seminţe şi răsaduri pentru teren arabil cu excepţia cerealelor, a boabelor de 

leguminoase uscate, a cartofilor, a plantelor oleaginoase 0,00

B_1_11
Alte plante (culturi de mică importanţă economică care nu pot fi încadrate în altă 

categorie)
592,99

0,00

B_3_1 Păşuni şi fâneţe permanente - păşuni şi fâneţe 295,04 0,00

0,00

0,00

Fructe, pomi şi arbuşti - climă temperată: #VALUE!

Mere 0,00

Pere 0,00

Piersici şi nectarine 0,00

Alte fructe: vişine, cireşe, caise, prune, gutui 0,00

B _4_1_2 Livezi de coacăz, smochin, zmeur, muri,agrişe, cătină, afin, goji 3.958,34 0,00

B_4_1_3 Fructe, pomi şi arbuşti – nuci, alune 1.754,40 0,00

B_4_4_1 Vii - vin nobil 1.981,83 0,00

B_4_4_2 Vii - alte vinuri 1.889,96 0,00

B_4_4_3 Vii – struguri de masa 2.170,52 0,00

B_4_5 Pepiniere 5.614,25 0,00

B_4_6 Alte culturi  permanente: răchita, papura, bambus, salcie, brazi de crăciun 487,35 0,00

B_6_1 Ciupercării  pe 100 mp (Nr. recolte pe an = 4) 4.456,78 0,00

B_1_8_2 83.743,81

B_1_10  2993.73

B_3_2

Păşuni şi fâneţe permanente - pe terenuri accidentate - păşuni sărace, inclusiv 

lăstărişul, de obicei nefertilizate şi neîntrebuinţate – păşuni cu randament scăzut 

situate în locuri accidentate şi la altitudini mari, care nu sunt cosite – terenuri 

stâncoase, terenuri mlăştinoase, bărăganuri

B_4_1_1_1  2812.04

92,33



C_1 Ecvidee 1404,31 0 0

C_2_1 Bovine  sub 1 an - total 216,38 0 0

C_2_2 Bovine sub 2 ani - masculi 344,4 0 0

C_2_3 Bovine sub 2 ani - femele 341,49 0 0

C_2_4 Bovine de 2 ani şi peste - masculi 817,88 0 0

C_2_5
Bovine de 2 ani şi peste  - femele (juninci pentru îngrăşat, juninci pentru 

reproducţie)
801,38

0 0

C_2_6 Vaci, bivoliţe  pentru lapte 1200,46 0 0

C_2_99 Bovine de 2 ani şi peste - alte vaci 515,85 0 0

C_3_1_1
Oi - mioare montate - oi de un an sau mai mult, destinate reproducerii, oile 

reformate care urmează să fete
54,91

0

C_3_1_99
Oi - alte oi : miei, berbeci, oi reformate - oi sterpe care urmează a fi îngrăşate 

în vederea sacrificării
26,72

0 0

C_3_2_1
Capre - capre montate - capre montate femele destinate reproducerii, capre 

reformate care urmează să fete
112,98

0 0

C_3_2_99 Capre - alte capre: iezi, ţapi, capre reformate destinate sacrificării 39,67 0 0

C_4_1_1 Porcine - tineret porcin sub 20 kg 33,36 0 0

C_4_1_2 Porcine - scroafe pentru reproducţie peste 50 kg 262,55 0 0

C_4_1_99 Porcine - alte porcine: porci la îngrăşat, vieri, scroafe destinate sacrificării 388,08
0 0

C_5_1 Pui pentru carne * 473,59 0 0

C_5_2 Găini ouătoare * 2156 0 0

C_5_3_1 Curcani şi curci* 4205,56 0 0

C_5_3_2 Raţe* 2824,99 0 0

C_5_3_3 Gâşte* 3602,66 0 0

C_5_3_4 Struţi* 30083,5 0 0

C_5_3_99 Alte păsări: bibilici, porumbei, potârnichi, fazani, prepeliţe* 900,34 0 0

C_6 Iepuri (femele iepuri)                                                                               13,91
0 0

C_7 Familii de albine 59,62 0 0

* Valoarea SO se referă la 100 capete

SO 2013                                                                                                                                                                                                                                                         
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