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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Popa Mariana Responsabil 16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan 
Comisie  

SCIM  
16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 
Data primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Registrul 

Agricol 
Responsabil Popa Mariana 16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Registrul 

Agricol 
Responsabil Popa Mariana 16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Asigurarea unei evidente unitare cu privire la inregistrarea gospodariilor populatiei, a terenurilor 

si a animnalelor din gospodariilor populatiei de pe raza comunei. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Prezenta procedură se aplică în cadrul Compartimentului Registrul agricol, compartiment care 

are ca scop ținerea unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor 

de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna 

utilizare a resurselor locale. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Procedura se executa de catre compartimentul Registrul Agricol și vizează deschiderea de noi 

pozitii in registrul agricol, pe baza actelor oficiale prezentate, precum și operarea modificarilor 

intervenite in gospodariile populatiei, pe baza actelor oficiale prezentate. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată : 

- Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în bugetul 

local. 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

:  

- Compartimentul Registrul Agricol; 

- Compartiment Secretariat / secretar; 

- Compartiment Cadastru / Agricultură; 

- Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în bugetul 

local. 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- OG nr. 28 / 2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare; 

- HG nr. 218 / 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019; 

- Ordinul nr. 734 / 480 / 1003 / 3727 / 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare 

a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019; 

- OG 27 / 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea 54 / 2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 

privind registrul agricol. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale Consiliului Local; 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

Definiții : 

- bloc fizic - o suprafață de teren utilizată în scopuri agricole de unul sau mai mulți fermieri, 

delimitată de limite naturale ori artificiale stabile și care poate include una sau mai multe 

parcele agricole; 

- bunuri - terenurile, animalele, clădirile/construcțiile, utilajele, instalațiile pentru agricultură, 

mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică; 

- cod de identificare fiscală - codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul 

de înregistrare fiscală și codul unic de identificare; 

- cod SIRUTA - Sistemul informatic al Registrului unităților administrativ - teritoriale 

reprezintă o clasificare utilizată de Institutul Național de Statistică pentru a înregistra 

unitățile administrativ - teritoriale (UAT).  

- declarație - un act de voință a persoanei fizice care angajează răspunderea juridică a sa, 

inclusiv pe cea penală care sancționează falsul în declarații, de regulă prin completarea unui 

formular - tip, prin care se aduce la cunoștința autorității executive a administrației publice 

locale datele care trebuie înscrise în registrul agricol;  

- domiciliu fiscal - domiciliul persoanei fizice, reglementat potrivit dreptului comun, și sediul 

social al persoanei juridice înregistrat, potrivit legii; 

- deținător - proprietarul și/sau utilizatorul terenului, proprietarul de animale, proprietarul de 

utilaje, instalații pentru agricultură, mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică, 

proprietarul și/sau utilizatorul clădirilor; 
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- gospodărie - totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau a altor persoane care locuiesc și 

gospodăresc împreună, având buget comun, și care, după caz, lucrează împreună terenul ori 

întrețin animalele, consumă și valorifică în comun produsele agricole obținute. Gospodăria 

poate fi formată și dintr-un grup de două sau mai multe persoane între care nu există legături 

de rudenie, dar care declară că, prin înțelegere, locuiesc și se gospodăresc împreună; 

- grădină familială - suprafața de teren destinată obținerii produselor agricole, în principal 

pentru consumul membrilor exploatației agricole, numai ocazional surplusul de produse 

agricole provenit de pe aceste suprafețe fiind destinat vânzării. O grădină familială poate fi 

alcătuită atât din teren arabil, cât și din culturi permanente, suprafața acesteia fiind de cel 

mult 15,00 ari. Dacă suprafața destinată grădinii familiale este mai mare de 15,00 ari, 

diferența de suprafață, respectiv surplusul de suprafață, se înregistrează la culturile 

respective. Nu se admit suprafețe cu grădini familiale la entitățile cu personalitate juridică; 

- localitate - comuna, orașul, municipiul sau sectorul municipiului București; 

- nomenclatură stradală - lista care conține denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate 

administrativ - teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă, precum și 

titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe 

fiecare localitate rurală și urbană și reprezintă evidența primară unitară care servește la 

atribuirea adresei domiciliului/reședinței persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, 

precum și a fiecărui imobil, teren și/sau clădire; 

- parcelă agricolă - suprafață continuă de teren agricol, care aparține unui singur fermier, cu 

aceeași categorie de folosință, pe care se cultivă o singură grupă de culturi; 

- partidă - filele din registrul agricol afectate unei persoane fizice sau persoane juridice care 

face obiectul înscrierii în această evidență; 

- persoane fizice - gospodăriile, exploatațiile agricole individuale, persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile familiale, precum și orice 

alte entități fără personalitate juridică; 

- persoane juridice - entitățile cu personalitate juridică, cum ar fi: societățile comerciale, 

asociațiile agricole, unitățile de învățământ, unitățile sanitare, unitățile de cercetare - 

dezvoltare din domeniul agriculturii, cultele recunoscute, precum și părțile componente ale 

acestora cu personalitate juridică, unitățile de prestări de servicii, ocoalele silvice de stat și 
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cele private, formele asociative, conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 46/2008 - Codul 

silvic, cu modificările și completările ulterioare, unitățile administrativ - teritoriale, alte 

instituții/autorități publice de la orice nivel, local, județean, regional sau central, după caz, 

precum și orice alte entități cu personalitate juridică; 

- poziție - numărul de ordine din registrul agricol afectat unei partide; 

- repertoriu general - listă alfabetică, sub formă de tabel, cuprinzând persoanele fizice și 

juridice înscrise în registrul agricol la nivelul unei localități, având următoarele coloane: nr. 

crt., capul gospodăriei/capul exploatației agricole fără personalitate juridică/denumirea 

persoanei juridice, numele reprezentantului legal al persoanei juridice, adresa, poziția, 

volumul și observații; 

- repertoriu de volum - pentru fiecare volum se întocmește o listă cuprinzând persoanele 

fizice/persoanele juridice înscrise în volumul respectiv, având următoarele coloane: nr. crt., 

capul gospodăriei/capul exploatației agricole fără personalitate juridică/denumirea persoanei 

juridice, numele reprezentantului legal al persoanei juridice, adresa, poziția și observații. 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretar 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară, în care se înscriu 

date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum și la orice alte 

persoane fizice și/sau juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale, și anume:  

a. capul gospodăriei și membrii acesteia, după caz; reprezentantul legal al societății/asociației 

agricole sau al persoanei juridice care are teren în proprietate/folosință; 

b. terenurile pe care le dețin în proprietate sau în folosință pe categorii de folosință și pe destinație 

a terenului, intravilan/extravilan, suprafețe cultivate cu principalele culturi și numărul de pomi, 

pe specii;  

c. efectivele de animale, pe specii și categorii, existente la începutul fiecărui an; evoluția anuală a 

efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale 

de blană, păsări, familii de albine, precum și alte animale domestice sau sălbatice crescute în 

captivitate, în condițiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol;  

d. clădirile existente la începutul anului pe raza localității;  

e. mijloacele de transport cu tracțiune animală; 

f. mijloacele de transport cu tracțiune mecanică, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru 

transportat mărfuri, mașinile și utilajele pentru agricultură și silvicultură;  

g. orice alte echipamente, utilaje și instalații/agregate pentru agricultură și silvicultură.  

 

 În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a 

mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii 

și buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale ale comunelor, organizează 

întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol.  

  

 Registrul agricol național (RAN) reprezintă sistemul informatic centralizat care gestionează 

conținutul în format electronic al registrelor agricole de la nivelul unităților administrativ - teritoriale, 

fiind implementat, dezvoltat și administrat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară.  
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 Registrul agricol se întocmește în format electronic, pe fiecare localitate componentă a unității 

administrativ - teritoriale, cu obligația de a se interconecta cu Registrul agricol național (RAN), în 

vederea raportării unitare către instituțiile interesate a datelor gestionate de către acesta. În cazul 

unităților administrativ - teritoriale unde nu s-a trecut la gestionarea registrului agricol în format 

electronic, acesta se poate întocmi pe suport hârtie.  

 

 Consiliul local, la propunerea primarului, aprobă prin hotărâre modul de întocmire a registrului 

agricol, pe suport hârtie sau în format electronic, potrivit capacității administrative de care dispune.  

  

 Începând cu data de 1 ianuarie 2018, registrul agricol se întocmește și se ține la zi în format 

electronic.  

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

Documentele eliberate pe baza inregistrarii in registrul agricol sunt urmatoarele: 

 atestate de producator agricol și carnete de comercializare a producției din sectorul 

agricol; 

 adeverinte privind evidentele din Registrul Agricol pentru: 

 adeverinte privind proprietatea anirnalelor 

 adeverinte care sa ateste nurnarul de stupi inscrisi in Registrul Agricol; 

 adeverinte pentru agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca; 

 adeverinta pentru obtinerea burselor scolare 

 adeverinte pentru obtinerea venitului minim garantat 

 adeverinte pentru subventii de incalzire 

 adeverinte pentru obtinerea alocatiei pentru susținerea familiei; 

 adeverinte care sa ateste suprafata de teren agricol inscrisa in Registrul Agricol pentru 

obtinerea subventiilor agricole de la APIA. 

 adeverinte care atesta proprietatea cetateanului pentru eliberarea actului de identitate 

 inregistrarea contractelor de arenda incheiate intre arendatori si arendasi 
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 participă la întocmirea proceselor verbale de evaluare a pagubelor produse de animale 

domestice si salbatice pe culturile agricole, de calamități naturale, etc.; 

 eliberează adeverințe conform Legii 17 / 2014, cu completările și modificările ulterioare; 

 raspunsuri la diferite sesizari, reclamatii, solicitari ale persoanelor fizice si juridice, in 

terrnen legal. 

 dari de seama statistice. 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

 Cerere tip de inscriere în registrul Agricol / Declarație ale cetățenilor privind structura 

gospodăriei. 

 Diferite tipuri de adeverinte-tipizate, eliberate de Compartimentul Rgistrul Agricol 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

Agentul agricol completeaza si actualizeaza la zi Registrul Agricol pe baza declaratiilor date de 

cetateni si actelor doveditoare depuse. 

Circuitul documenelor este  

 Registratura – Secretar - Primar. 

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : hărţi, registrul agricol, registru de evidenţă, calculatoare, internet, 

birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Perioadele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în 

registrul agricol sunt următoarele:  
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a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii 

gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu 

tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și 

silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică 

la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în 

efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării - cumpărării, a produșilor obținuți, 

a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări - ieșiri; 

b) între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a 

terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv; 

c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul 

agricol, și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția 

oricărei modificări.  

 

Obligațiile cu privire la registrul agricol se aduc la cunoștința persoanelor fizice, precum și a 

celor juridice, prin grija secretarului comunei, orașului, municipiului și al sectorului municipiului 

București, după caz, după cum urmează:  

a. prin publicarea pe pagina de internet a unității/subdiviziunii administrativ - teritoriale; 

b. prin înștiințări individuale, în cazul în care această modalitate se stabilește prin hotărâre 

a autorității deliberative, la inițiativa autorității executive.  

 

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute la 

alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se 

reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura 

declarantului». 

Atât în cazul clădirilor, cât și al terenurilor, dacă se constată diferențe între suprafețele înscrise 

în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafețele care 

corespund realității, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. 

În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosință 

decât situația reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosință care corespunde realității, pe 
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baza declarației depuse de persoana care are această obligație. În mod similar se procedează și în cazul 

în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar 

acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în 

extravilan/intravilan. 

 

În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural, 

radierea din registrul agricol se face pe baza autorizației de desființare, emisă potrivit legii. 

 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară, în care se înscriu 

date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum și la orice alte 

persoane fizice și/sau juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale, și anume:  

a. capul gospodăriei și membrii acesteia, după caz; reprezentantul legal al societății/asociației 

agricole sau al persoanei juridice care are teren în proprietate/folosință; 

b. terenurile pe care le dețin în proprietate sau în folosință pe categorii de folosință și pe 

destinație a terenului, intravilan/extravilan, suprafețe cultivate cu principalele culturi și 

numărul de pomi, pe specii;  

c. efectivele de animale, pe specii și categorii, existente la începutul fiecărui an; evoluția anuală 

a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, 

animale de blană, păsări, familii de albine, precum și alte animale domestice sau sălbatice 

crescute în captivitate, în condițiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol;  

d. clădirile existente la începutul anului pe raza localității;  

e. mijloacele de transport cu tracțiune animală; 

f. mijloacele de transport cu tracțiune mecanică, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru 

transportat mărfuri, mașinile și utilajele pentru agricultură și silvicultură;  

g. orice alte echipamente, utilaje și instalații/agregate pentru agricultură și silvicultură.  
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 Fiecare imobil situat în intravilanul localităților se identifică, potrivit nomenclaturii stradale, 

prin adresa acestuia, individualizată prin denumirea străzii și numărul administrativ, atribuite de către 

autoritățile administrației publice locale și, după caz, după numărul cadastral.  

 

 În cazul blocurilor de locuințe, precum și în cel al clădirilor alipite situate în cadrul aceleiași 

curți-lot de teren, care au un sistem constructiv și arhitectonic unitar și în care sunt situate mai multe 

apartamente, datele despre domiciliu/reședință/sediu cuprind strada, numărul, blocul, scara, etajul, 

apartamentul. 

  

 Fiecare proprietate situată în extravilanul localităților, atât în cazul clădirilor, cât și în cel al 

terenurilor, cu sau fără construcții, se identifică prin denumirea parcelei, numărul topografic al 

parcelei/tarlalei/solei sau prin denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei 

respective, astfel cum este cunoscută de localnici.  

 

 Terenurile, cu sau fără construcții, situate în intravilanul localităților sau în extravilan, care sunt 

înscrise în cartea funciară, se înscriu în registrul agricol, identificându-se prin numărul cadastral sau 

topografic și numărul de carte funciară, după caz, potrivit prevederilor Legii cadastrului și a publicității 

imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

  

  Pe baza datelor cuprinse în registrul agricol, pe gospodării ale populației, se organizează 

evidența centralizată pe fiecare comună, oraș, municipiu și sector al municipiului București privind:  

a. numărul de gospodării ale populației, de clădiri existente la începutul anului pe raza 

localității, de mijloace de transport cu tracțiune mecanică și/sau animală, precum și de utilaje 

și instalații pentru agricultură și silvicultură;  

b. modul de folosință a terenurilor, suprafețele cultivate cu principalele culturi; numărul de 

pomi fructiferi, pe specii; 

c. efectivele de animale, pe specii și categorii, precum și ale familiilor de albine la începutul 

fiecărui an și evoluția anuală a acestor efective.  

  



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 

REGISTRUL AGRICOL 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
ORGANIZAREA ȘI EVIDENȚA 
ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE 

REGISTRULUI AGRICOL 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.RA. 01 Pagina ...... din .... 
Exemplar nr.: ........ 

 

18 

 Se consideră gospodărie, totalitatea membrilor de familie, rudelor sau a altor persoane care 

locuiesc și gospodăresc împreună, având buget comun, și care, după caz, lucrează împreună terenul sau 

întrețin animalele, consumă și valorifică în mod comun produsele agricole obținute. 

 

 În registrul agricol se înscriu gospodăriile populației, cu tot terenul în proprietate și cel pe care 

îl utilizează în arendă, în parte, în asociere sau sub alte forme, după caz, clădirile existente la începutul 

anului pe raza localității, animalele pe care le dețin pe raza unei localități, indiferent de domiciliul 

proprietarului.  

  

 La comune se înscriu în registrul agricol toate gospodăriile populației, chiar dacă nu dețin 

terenuri agricole și silvice, animale sau clădiri existente la începutul anului pe raza localității. De 

asemenea, toate gospodăriile populației din localități care aparțin din punct de vedere administrativ de 

orașe, municipii ori de sectoare ale municipiului București, stabilite potrivit legii, se înscriu în registrul 

agricol deținut de aceste unități administrativ - teritoriale, respectiv subdiviziuni administrativ - 

teritoriale ale municipiului București.  

 

 La orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se înscriu în registrul agricol numai 

gospodăriile care dețin terenuri agricole și silvice, precum și acelea care dețin animale pe raza lor 

administrativ-teritorială. 

 

 Persoanele care nu au domiciliul în localitate, inclusiv persoanele cu domiciliul în altă țară, dar 

care au pe raza localității terenuri, animale sau clădiri existente la începutul anului pe raza localității vor 

fi înscrise în registrul agricol după gospodăriile persoanelor care au domiciliul în localitate și după ce 

s-au lăsat file libere pentru gospodăriile care se vor forma ulterior datei întocmirii registrului.   

  

 Cu privire la situația juridică a terenului, se vor lăsa file libere pentru înscrierea modificărilor 

care intervin pe parcursul unui an ulterior datei întocmirii registrului agricol, ca efect al 

dobândirii/transmiterii dreptului de proprietate/folosință ori al schimbării categoriei de folosință. Pentru 

imobilele intabulate, actualizarea situației juridice se va face în baza extrasului de carte funciară de 

informare eliberat părților după înscrierea în cartea funciară a actelor în cauză.  
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 Primarii comunelor, orașelor, municipiilor și ai sectoarelor municipiului București iau măsuri 

pentru întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, pentru 

asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum și pentru furnizarea datelor 

din registru, cu respectarea prevederilor legale.  

 

 Registrul agricol pe suport hârtie, având caracterul unui document oficial care constituie o sursă 

importantă de informații, va fi numerotat, parafat și sigilat, filele necesitând a fi cusute pentru evitarea 

desprinderii acestora, ca urmare a utilizării îndelungate a registrului agricol, precum și înregistrat în 

registrul de intrare - ieșire de la nivelul autorității executive a administrației publice locale respective. 

Informațiile conținute în baza de date a registrului agricol gestionat în format electronic sunt informații 

oficiale și sunt supuse reglementărilor legale privind securitatea, integritatea și funcționalitatea 

sistemelor informatice. Documentele eliberate pe suport hârtie în baza informațiilor existente în baza 

de date electronică privind registrul agricol se supun acelorași prevederi legale ca în cazul în care 

registrul agricol este gestionat numai pe suport hârtie.  

 

 Registrul agricol gestionat în format electronic conform formularelor registrului agricol aprobate 

prin hotărâre a Guvernului se ține în baza unui program informatic contractat de fiecare unitate 

administrativ-teritorială, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. 

 

 Registrul agricol național (RAN) are suportul grafic realizat pe baza datelor din infrastructura 

națională de informații spațiale.  

 

 Registrul agricol, atât cel pe suport hârtie, cât și cel în format electronic, se reînnoiește o dată la 

5 ani, realizându-se în mod obligatoriu corespondența la nivelul aceleiași autorități a administrației 

publice locale atât cu poziția din registrul agricol pentru perioada anterioară, cât și cu numărul din rolul 

nominal unic ce îl privește pe contribuabilul respectiv. În situația în care în perioada anterioară 

gospodăria în cauză nu a avut deschisă poziție în registrul agricol, se face mențiunea «poziție nouă».  

 

 Orice entitate ce face obiectul înscrierii în registrul agricol are obligatoriu mențiunea privind 

codul de identificare fiscală, atribuit potrivit legii. 
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 Registrul agricol constituie:  

a. sursă de date pentru înfăptuirea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, al 

protecției sociale, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar și altele asemenea; 

b. bază de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor, cum ar fi: eliberarea 

documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor și păsărilor, în vederea 

vânzării în târguri și oboare, privind calitatea de producător agricol, în vederea vânzării 

produselor la piață, privind starea materială pentru situații de protecție socială, pentru 

obținerea unor drepturi materiale și/sau bănești și altele asemenea; 

c. bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind utilizarea suprafețelor de 

teren și de evidență a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea 

solicitării de plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri - plăți directe, 

ajutoare naționale tranzitorii din domeniul vegetal și zootehnic, inclusiv în sectorul apicol, 

sprijin pentru dezvoltare rurală, măsuri de piață, precum și alte forme de sprijin finanțate din 

fonduri europene și din bugetul național;  

d. sursă administrativă de date pentru sistemul informațional statistic, pentru pregătirea și 

organizarea recensămintelor, pentru organizarea unui sistem de anchete prin sondaj, pentru 

actualizarea Registrului statistic al exploatațiilor agricole și altele asemenea.  

  

 Furnizarea datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice care fac obiectul înregistrării 

în registrul agricol se asigură prin grija serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, 

la cererea primarilor, în scopul exercitării atribuțiilor legale, fără plata vreunei taxe sau a vreunui tarif, 

organizarea registrului agricol având caracterul unei acțiuni de interes public. 

 

 Prefecții și împuterniciții acestora sunt responsabili de respectarea prevederilor legale cu privire 

la întocmirea și ținerea evidenței registrului agricol, iar primarii și secretarii comunelor, orașelor, 

municipiului și ai sectoarelor municipiului București, după caz, sunt responsabili cu privire la înscrierea 

corectă a datelor înscrise în acestea.  

 

 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice, 
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Institutul Național de Statistică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Autoritatea 

Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor asigură, prin acțiuni comune, elaborarea 

actelor normative pentru îndrumarea și controlul lucrărilor privind întocmirea și ținerea la zi a registrului 

agricol. De asemenea, la solicitarea instituției prefectului, pot participa la acțiunile comune de 

îndrumare și control privind întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol persoane desemnate de către 

conducerea acestor instituții publice.  

 

 Instituția prefectului, prin prefect și împuterniciții acestuia, efectuează și răspunde de controlul 

lucrărilor privind întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol și de realitatea datelor înscrise în acesta, 

constată contravențiile și aplică amenzile personalului cu atribuții în gestionarea registrului agricol, 

conform prevederilor prezentei ordonanțe. 

  

 Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ - teritorială își are domiciliul 

capul gospodăriei se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de 

capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de 

capacitate deplină de exercițiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza 

declarațiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoțite de documente. Persoanele care nu au 

domiciliul în localitate au obligația să trimită declarația prin poștă, cu confirmare de primire, pe 

cheltuiala lor, sau vor putea face declarații prin procură. 

 

  Înscrierea datelor în registrul agricol se face la comune, orașe, municipii și sectoare ale 

municipiului București de către persoanele cărora le revine, prin dispoziție a primarului respectiv, 

obligația completării, ținerii la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, 

precum și a centralizării și transmiterii datelor către Registrul agricol național (RAN). Secretarul 

comunei, orașului, municipiului și al sectorului municipiului București, după caz, coordonează, verifică 

și răspunde de modul de completare și ținere la zi a registrului agricol și de transmitere a datelor către 

Registrul agricol național (RAN).  

  

 Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai cu acordul scris al 

secretarului comunei, orașului, municipiului și al sectorului municipiului București, după caz.  
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 Datele scrise în registrul agricol privind efectivele de animale sunt puse de acord cu evidențele 

sanitar - veterinare. Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți să efectueze unele activități 

sanitar - veterinare publice și reprezentanții Agenției Naționale pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. 

Constantinescu» au obligația punerii la dispoziția primarilor a informațiilor privind efectivele de 

animale deținute de persoanele fizice sau juridice.  

 

 La înscrierea și centralizarea datelor privind categoria de folosință a terenului participă și o 

persoană din structura funcțională a serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, constituite la 

nivelul unităților administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 13/2001 

privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 39/2002, iar veridicitatea datelor se poate stabili și prin verificări 

încrucișate pe baza evidențelor existente în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, 

prin consultarea specialiștilor din cadrul compartimentelor de specialitate ale acesteia. 

 

 După interconectarea Registrului agricol național (RAN) cu sistemul integrat de cadastru și carte 

funciară, furnizarea de date către unitățile administrativ - teritoriale se realizează prin grija Agenției 

Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.  

  

 Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în 

registrul agricol sunt următoarele:  

a. între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii 

gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu 

tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și 

silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică 

la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în 

efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării - cumpărării, a produșilor obținuți, 

a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări - ieșiri; 

b. între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a 

terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv; 
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c. persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul 

agricol, și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția 

oricărei modificări.  

 

 În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute 

anterior, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se 

reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura 

declarantului». 

 

 Atât în cazul clădirilor, cât și al terenurilor, dacă se constată diferențe între suprafețele înscrise 

în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafețele care 

corespund realității, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. 

 

 În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosință 

decât situația reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosință care corespunde realității, pe 

baza declarației depuse de persoana care are această obligație, potrivit prezentei ordonanțe. În mod 

similar se procedează și în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează 

în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice 

zonale, este situat în extravilan/intravilan. 

 

 În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural, 

radierea din registrul agricol se face pe baza autorizației de desființare, emisă potrivit legii. 

 

 Centralizarea datelor pe comună, oraș, municipiu și sector al municipiului București se va face 

în următoarele perioade:  

a. până la 15 aprilie, pentru datele privind efectivele de animale în gospodării/unități cu 

personalitate juridică la începutul fiecărui an și evoluția efectivelor de animale pe întregul 

an precedent, producția animală obținută de gospodării/unități cu personalitate juridică pe 

anul precedent, precum și pentru datele privind clădirile noi și cele la care au fost efectuate 
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lucrări care privesc modificarea obligațiilor fiscale locale, terenurile, mijloacele de transport, 

echipamentele, utilajele și instalațiile/agregatele pentru agricultură și silvicultură; 

b. până la 30 iunie, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate 

și numărul pomilor pentru anul agricol.  

 

  În perioada de înscriere a datelor în registrul agricol se colectează informații prin sondaj de la 

gospodării și unități cu personalitate juridică cu privire la producția vegetală, animală, precum și cu 

privire la producția apicolă. Pe baza acestor informații și a altor date furnizate de organele tehnice 

agricole se determină, pe comună, oraș, municipiu și sector al municipiului București, producția 

vegetală, animală, precum și producția apicolă și efectivul de familii de albine din gospodăriile 

populației. 

 

 Obligațiile cu privire la registrul agricol se aduc la cunoștința persoanelor fizice, precum și a 

celor juridice, prin grija secretarului comunei, orașului, municipiului și al sectorului municipiului 

București, după caz, după cum urmează:  

a. prin publicarea pe pagina de internet a unității/subdiviziunii administrativ - teritoriale; 

b. prin înștiințări individuale, în cazul în care această modalitate se stabilește prin hotărâre a 

autorității deliberative, la inițiativa autorității executive.  

 

 Datele centralizate pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se 

comunică de către secretarii comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București și 

se trimit, după caz, atât direcțiilor teritoriale de statistică, cât și direcțiilor pentru agricultură județene și 

a municipiului București, în format electronic, la termenele prevăzute în normele tehnice privind modul 

de completare a registrului agricol. Comunicarea datelor centralizate se face sub semnătura primarului 

și a secretarului comunei, orașului, municipiului și al sectorului municipiului București, după caz. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 Registrul agricol  E V Ap Ah 

2 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

ÎNREGISTRAREA GOSPODĂRIILOR POPULAȚIEI,  

A TERENURILOR ȘI A ANIMALELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL 

 

 

P.O. RA. 02 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Popa Mariana Responsabil 16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan 
Comisie  

SCIM  
16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 
Data primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Registrul 

Agricol 
Responsabil 

Popa 

Mariana 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Registrul 

Agricol 
Responsabil 

Popa 

Mariana 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Asigurarea unei evidente unitare cu privire la inregistrarea gospodariilor populatiei, a terenurilor 

si a animalelor din gospodariilor populatiei de pe raza comunei. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Prezenta procedură se aplică în cadrul Compartimentului Registrul agricol, compartiment care 

are ca scop ținerea unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor 

de producție agricolă și a efectivelor de animale. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Procedura se executa de catre compartimentul Registrul Agricol și vizează deschiderea de noi 

pozitii in registrul agricol, precum și operarea modificarilor intervenite in gospodariile populatiei, pe 

baza actelor oficiale prezentate. 

 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată : 

- Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în bugetul 

local. 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

:  

- Compartimentul Registrul Agricol; 

- Compartiment Secretariat / secretar; 

- Compartiment Cadastru / Agricultură; 

- Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în bugetul 

local. 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- OG nr. 28 / 2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare; 

- HG nr. 218 / 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019; 

- Ordinul nr. 734 / 480 / 1003 / 3727 / 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare 

a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019; 

- OG 27 / 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale Consiliului Local; 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

Definiții : 

- declarație - un act de voință a persoanei fizice care angajează răspunderea juridică a sa, 

inclusiv pe cea penală care sancționează falsul în declarații, de regulă prin completarea unui 

formular - tip, prin care se aduce la cunoștința autorității executive a administrației publice 

locale datele care trebuie înscrise în registrul agricol;  

- deținător - proprietarul și/sau utilizatorul terenului, proprietarul de animale, proprietarul de 

utilaje, instalații pentru agricultură, mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică, 

proprietarul și/sau utilizatorul clădirilor; 

- gospodărie - totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau a altor persoane care locuiesc și 

gospodăresc împreună, având buget comun, și care, după caz, lucrează împreună terenul ori 

întrețin animalele, consumă și valorifică în comun produsele agricole obținute. Gospodăria 

poate fi formată și dintr-un grup de două sau mai multe persoane între care nu există legături 

de rudenie, dar care declară că, prin înțelegere, locuiesc și se gospodăresc împreună; 

- partidă - filele din registrul agricol afectate unei persoane fizice sau persoane juridice care 

face obiectul înscrierii în această evidență; 

- persoane fizice - gospodăriile, exploatațiile agricole individuale, persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile familiale, precum și orice 

alte entități fără personalitate juridică; 
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- persoane juridice - entitățile cu personalitate juridică, cum ar fi: societățile comerciale, 

asociațiile agricole, unitățile de învățământ, unitățile sanitare, unitățile de cercetare - 

dezvoltare din domeniul agriculturii, cultele recunoscute, precum și părțile componente ale 

acestora cu personalitate juridică, unitățile de prestări de servicii, ocoalele silvice de stat și 

cele private, formele asociative, etc.; 

- poziție - numărul de ordine din registrul agricol afectat unei partide; 

- repertoriu general - listă alfabetică, sub formă de tabel, cuprinzând persoanele fizice și 

juridice înscrise în registrul agricol la nivelul unei localități, având următoarele coloane: nr. 

crt., capul gospodăriei/capul exploatației agricole fără personalitate juridică/denumirea 

persoanei juridice, numele reprezentantului legal al persoanei juridice, adresa, poziția, 

volumul și observații; 

- repertoriu de volum - pentru fiecare volum se întocmește o listă cuprinzând persoanele 

fizice/persoanele juridice înscrise în volumul respectiv, având următoarele coloane: nr. crt., 

capul gospodăriei/capul exploatației agricole fără personalitate juridică/denumirea persoanei 

juridice, numele reprezentantului legal al persoanei juridice, adresa, poziția și observații. 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretar 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Scopul organizarii intocmirii si tinerii la zi a registrului agricol pe suport hartie si în format 

electronic este de asigurarea o evidenta unitară referitoare la evidentei persoanelor fizice și juridice care 

detin suprafetele agricole, culturile, animalele și mijloacele de transport agricole de pe teritoriul 

comunei, in conformitate cu dispozitiile legale 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

Declaratia de inregistrare in registrul agricol se poate face de capul de gospodarie sau de oricare 

persoana majora din cadrul cospodariei pe baza urmatoarelor docurnente. 

Documente necesare : 

- copie act de proprietare care poate fii : contract de vanzare cumparare, certificat de 

mostenitor, contract de întreținere, contract de donatie, act de partaj, titlu de 

proprietate, hotarire judecatoreasca, extras de carte funciara, pentru locuinte noi 

construite se poate prezenta copie de pe procesul verbal de receptie a lucrarii. 

- cerere prin care se solicita inregistrarea in registrul, cererea care se inregistreaza in 

registratura generala si se aproba de catre secretarul institutiei; 

- copie act identitate; 

- copie acte de proprietate daca au intervenit rnodificari la suprafata de teren sau numarul 

de animale; 

 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Cereri de la persoanele fizice sau juridice privind operarea de completari/modificari in 

registrul agricol vor fi însoțite de declarații pe propria raspundere, adrese de la Judecatorie / Tribunal 

/ documente de proprietate de la persoane fizice si juridice. 
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8.2.3. Circuitul documentelor 

Agentul agricol completeaza si actualizeaza la zi Registrul Agricol pe baza declaratiilor date de 

cetateni si actelor doveditoare depuse. 

Circuitul documenelor este registratura – primar – secretar – registrul agricol. 

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : hărţi, registrul agricol, registru de evidenţă, calculatoare, internet, 

birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol, 

declarare care se face în următoarele perioade :  

a) 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în 

proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinația de locuință, construcțiile - 

anexe și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și 

instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în 

gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și 

modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le 

dețin, ca urmare a vânzării - cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau sacrificării 

animalelor ori a altor intrări - ieșiri;  

b) 1 - 31 mai, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate, 

numărul pomilor în anul agricol respectiv;  

c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în registrul 

agricol și în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în 

proprietate, în termen de 30 de zile de la apariția modificării. 
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În cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termene, se considera 

ca nu au intervenit niciun fel de modificari, fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu 

datele din anul precedent, cu mentiunea corespunzatoare la rubrica "semnatura declarantului" 

 

Conditii ce trebuie respectate pentru realizarea operatiunilor și actiunilor activitatii : 

1) Verificarea documentelor prezentate de solicitant; 

2) Verificarea în teren a exactitatii datelor prezentate de solicitant; 

3) Consemnarea in registrul agricol a oricarei operatiuni, in baza documentelor depuse; 

4) Reactualizarea anuala a bazei de date privind modul de folosinta al terenului; 

5) Înscrierea in registrul agricol pe baza declaratiei pe propria raspundere a membrilor din 

gospodărie; 

6) Inscrierea anuala in Registrul agricol a terenurilor, cladirilor, precum si stabilirea 

categoriei de folosinta a terenului; 

7) Urmarirea incadrarii in termenul legal de 30 zile pentru elaborarea documentelor 

solicitate de persoanele fizice sau juridice, precum si a termenelor acordate de instantele 

judecatoresti 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară, în care se înscriu 

date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum și la orice alte 

persoane fizice și/sau entități juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale, și anume:  

a) componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică; 

b) terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele și categorii de folosință; 

c) terenurile agricole aflate în folosință și modul de deținere a respectivelor suprafețe 

agricole; 

d) modul de utilizare a suprafețelor agricole, respectiv: suprafața arabilă cultivată cu 

principalele culturi, suprafețele de teren necultivat, ogoarele, suprafața cultivată în sere, 

solare și alte spații protejate, suprafața utilizată pentru culturi succesive în câmp, culturi 

intercalate, culturi modificate genetic pe raza localității și suprafața cultivată cu legume 

și cartofi în grădinile familiale, numărul pomilor răzleți, suprafața plantațiilor pomicole 
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și numărul pomilor, alte plantații pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele 

viticole și hameiștile, suprafețele efectiv irigate în câmp; 

e) animalele domestice și/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, respectiv: situația 

la începutul semestrului, evoluția efectivelor de animale în cursul anului aflate în 

proprietatea gospodăriilor/exploatațiilor agricole fără personalitate juridică, cu 

domiciliul în localitate, și/sau în proprietatea entităților cu personalitate juridică, care au 

activitate pe raza localității; 

f) utilajele, instalațiile pentru agricultură și silvicultură, mijloacele de transport cu tracțiune 

animală și mecanică existente la începutul anului; 

g) aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor, utilizarea îngrășămintelor 

chimice la principalele culturi; 

h) clădirile existente la începutul anului pe raza localității; 

i) atestatele de producător și carnetele de comercializare eliberate/vizate; 

j) mențiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale 

înaintate notarilor publici; 

k) înregistrări privind exercitarea dreptului de preempțiune; 

l) înregistrări privind contractele de arendare; 

m) înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere; 

n) alte mențiuni.  

 

Primarul ia masuri pentru întocmirea și tinerea la zi a registrului agricol pe suport hartie și in 

format electronic, pentru asigurarea impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum 

și pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale. 

 

Registrul agricol pe suport hartie, avand caracterul unui document oficial care constituie o 

sursa importanta de informatii, va fi numerotat, parafat, sigilat, paginile fiind legate corespunzator, 

evitandu-se desprinderea filelor din cauza utilizarii indelungate a registrului agricol și va fi inregistrat 

in registrul de intrare-iesire de la nivelul primăriei. 
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Registrul agricol in format electronic trebuie sa furnizeze date in format Excel si/sau in format 

text. Registrul agricol in format electronic trebuie sa fumizeze, la termenele stabilite sau la cerere, date 

ce pot caracteriza un rand de formular, un formular, o structura administrativ-teritoriala, pentru unul 

sau mai multi ani, pastrand codurile de rand și denumirile din cadrul formularelor registrului agricol 

pe suport hartie. Registrul agricol in format electronic se tine in paralel cu registrul agricol pe suport 

hartie si, eel putin de doua ori pe an, secretarul localitatii și auditorul intern sau alte persoane din 

aparatul de specialitate al primarului, anume desemnate de acesta, verifica concordanta dintre cele 

doua forme de registru agricol 

 

Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială își are domiciliul 

capul gospodăriei se face pe baza declarației date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în 

lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exercițiu. 

Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declarațiilor date de 

reprezentantul legal respectiv, însoțite de documente. 

 

Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligația să trimită declarația prevăzută la prin 

poștă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declarații prin procură. 

 

Secretarul comunei, coordonează, verifică și răspunde de modul de completare și ținere la zi a 

registrului agricol. Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai cu acordul scris 

al secretarului comunei.  

 

Se completează volume separate pentru următoarele categorii de deținători de terenuri și 

animale, astfel:  

a) tipul 1 - pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în localitate; 

b) tipul 2 - pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în alte localități decât cele unde dețin 

bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol; 

c) tipul 3 - pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în localitate. Nu se înscriu unitățile 

aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 

Justiției și Serviciului Român de Informații; 
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d) tipul 4 - pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localități decât cele unde sunt 

bunurile ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol. 

 

Înscrierea datelor in registrul agricol se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere de 

capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei, care dispune de 

capacitate deplina de exercitiu, dupa cum urmeaza: 

- prin vizitarea persoanelor fizice de catre persoanele irnputernicite cu completarea registrului 

agricol; 

- la primarie, in cazul in care un reprezentant major al persoanei fizice se prezinta din propria 

initiativa sau pentru rezolvarea altor probleme; 

- pe baza declaratiei trimise prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala persoanei care 

are obligatia de a fi inregistrata in registrul agricol; 

- pe baza unei procuri notariale date de capul gospodariei; 

- prin invitarea la primarie a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile 

pentru inscrierea datelor in registrul agricol. 

 

Inscrierea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de 

proprietate asupra acestora, precum si a schimbarii categoriei de folosinta se poate face numai pe baza 

de documente anexate la declaratia facuta sub semnatura capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a 

unui membru major al gospodariei, sub sanctiunea nulitatii, in cazul in care nu exista documente, 

inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile și terenurile, a titularului dreptului de 

proprietate asupra acestora, precum si a schimbarii categoriei de folosinta se poate face pe baza 

declaratiei date sub semnatura capului gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al 

gospodariei, sub sanctiunea nulitatii. Aceste declaratii pot fi date, potrivit optiunii persoanei fizice 

obligate sa declare in registrul agricol, dupa cum urmeaza: 

- in fata secretarului localitatii; 

- in fata notarului public; 

- la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei. 
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Pentru unitatile cu personalitate juridica, datele se inscriu in registrul agricol pe baza 

declaratiilor date de reprezentantul legal al unitatii respective, insotite de documente. 

Pentru terenurile din fondul forestier national, datele se inscriu in registrul agricol pe baza 

declaratiilor conducatorilor ocoalelor silvice care administreaza terenurile forestiere situate in raza 

administrativ-teritoriala a localitatii, Pentru celelalte terenuri cu destinatie forestiera, declaratia se face 

de titularul dreptului de proprietate ori de imputernicitul acestuia. 

 

Semestrial, in sedinta consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de inscriere 

a datelor in registrul agricol si, prin hotarare, se stabilesc masuri pentru eficientizarea acestei activitati. 

 

Ori de cate ori intervin modificari in registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de 

folosinta a acestora, la cladiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri detinute in proprietate 

ori in folosinta, dupa caz, de natura sa conduca la modificarea oricaror impozite și taxe locale, 

functionarii publici cu atributii privind completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor din registrele 

agricole au obligatia de a comunica aceste modificari functionarilor publici din compartimentele de 

resort din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 3 zile lucratoare de la data modificarii, 

 

Datele instrumentate la nivelul oricaror compartimente de resort din aparatul de specialitate al 

primarului și care fac obiectul inscrierii in registrul agricol se comunica compartimentului de resort cu 

atributii in acest sens, in termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii lor, prin grija conducatorului 

compartimentului respectiv. Cu titlu de exemplu, fara a se limita la acestea, sunt compartimentele de 

resort din aparatul de specialitate al primarului cu atributii in domeniul: 

- administrarii impozitelor si taxelor locale; 

- amenajarii teritoriului, urbanismului si al autorizarii executarii lucrarilor de constructii 

 

Înscrierea datelor in registrul agricol pe suport hartie se va face numai cu cerneala/pasta albastra. 

Orice modificare a datelor inscrise se face prin taierea cu o linie orizontala cu cerneala/pasta rosie și 

prin inscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneala/pasta rosie, Iasandu-se vizibila inscrierea 

anterioara. 
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Pentru gospodariile populatiei, inscrierea datelor se va face in ordinea alfabetica pe strazi / zone 

si a numarului casei, astfel incat sa ramana, dupa apreciere, și un numar suficient de file, care vor servi 

pentru inscrierea gospodariilor ce se vor infiinta in perioada urmatoare.  

Nu se lasa file libere intre gospodarii pentru terenurile virane, chiar daca sunt numerotate. 

Gospodariile izolate se vor înscrie în satul de care apartine terenul respectiv. 

 

Atât in cazul persoanelor fizice, cât si in eel al persoanelor juridice, pentru identificarea adresei 

domiciliului fiscal si a proprietatilor din intravilanul localitatilor rurale si urbane se utilizeaza 

nomenclatura stradala. 

 

Persoanele care declara ca locuiesc și se gospodaresc singure, nefacand parte din alta gospodarie, 

se considera tot ca o gospodarie, dar alcatuita dintr-o singura persoana. 

Se considera membri ai gospodariei atât cei prezenti, cât și cei care absenteaza din gospodarie, 

indiferent de perioada, cum sunt cei care urmeaza studiile in alta localitate sau sunt plecati pentru orice 

alte situatii, dar pe care gospodaria ii considera membri ai sai, si care nu au domiciliul in alta localitate. 

 

Daca la acelasi nurnar de imobil sunt doua sau mai multe gospodarii distincte, fiecare dintre 

acestea se inscrie separat in registrul agricol. 

 

În cazul decesului unui membru al gospodariei proprietar al unor bunuri care fac obiectul 

inscrierii in registrul agricol, in eel mult 30 de zile calendaristice de la data decesului, la pozitia 

corespunzatoare acestuia, prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale, se inscriu numarul de 

inregistrare a sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale in registrul de intrare-iesire de la 

nivelul autoritatilor administratiei publice locale precum și numarul de inregistrare la notarul public 

care tine opisul de evidenta a acestora. in cazul decesului unui membru al gospodariei care nu are 

lnscrise in registrul agricol bunuri ce fac obiectul mostenirii, se face mentiunea "fara bunuri imobile". 

Mentiunea decesului unui membru al gospodariei in registrul agricol se face prin taierea numelui 

acestuia cu o linie orizontala, astfel incat sa ramana lizibila identitatea sa, inscriindu-se data decesului 

și nurnarul actului de deces. 
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La defalcarea unei gospodarii, la vechea pozitie se mentine gospodaria care iși pastreaza 

vechiul numar, corectandu-se rubricile in mod corespunzator, iar pentru gospodaria care s-a infiintat 

se va deschide o noua partida, mentionandu-se la vechea pozitie numarul la care i s-a deschis noua 

partida. 

 

Daca doua sau mai multe gospodarii se unesc in una singura, toate partidele corespunzatoare se 

inchid cu mentiunea "unificat cu gospodaria de la numarul.... și deschis partida la nurnarul., .....". Noua 

partida cuprinde toate datele gospodariilor cares-au unificat. 

 

În cazul in care persoanele din cadrul gospodariei iși schimba domiciliul la o alta adresa din 

oras, se va face transferarea datelor gospodariei la adresa respectiva, inchizandu-se vechea partida cu 

mentiunea "transferat datele in ". 

 

În cazul in care persoanele din cadrul gospodariei iși schimba domiciliul in alta localitate, se va 

inchide partida, inscriindu-se data si noua adresa, si, dupa caz, se va trece in volumul registrului agricol 

tipul 2. 

 

În cazul in care se inlocuieste capul gospodariei cu un alt membru din cadrul gospodariei, ca 

urmare a decesului, a schimbarii domiciliului sau a oricarei alte situatii, nu se deschide alta partida, ci 

se opereaza modificarile respective. 
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Responsabilitati 

Persoana din cadrul Compartimentului registru agricol executa următoarele operații:  

- Verificarea documentelor prezentate de solicitant; 

- Verificarea in teren a exactitatii datelor prezentate de solicitant; 

- Consemnarea in registrul agricol a oricarei operatiuni, in baza documentelor depuse; 

- Reactualizarea anuala a bazei de date privind modul de folosinta al terenului; 

- Inscrierea in registrul agricol pe baza declaratiei pe propria raspundere a membrilor din 

gospodărie; 

- Inscrierea anuala in Registrul agricol a terenurilor, cladirilor, precum și stabilirea 

categoriei de folosinta a terenului. 

Secretarul Primăriei 

- Avizeaza cererile de efectuare a modificarilor in registrul agricol;  

- Avizeaza procesele verbale de constatare; 

- Semneaza adeverintele de spatiu locativ. 

Primarul 

- Aproba cererile de efectuare a modificarilor in registrul agricol;  

- Aproba procesele verbale de constatare; 

- Aproba adeverintele de spatiu locativ. 

- Sernneaza atestatele de producator;  
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 9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 Registrul agricol  E V Ap Ah 

2 Primar   Ap  
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 10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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 11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

ELIBERAREA DE ADEVERINȚE PENTRU DEȚINEREA DE TERENURI 

AGRICOLE ȘI ANIMALE ÎN BAZA DATELOR EXISTENTE ÎN REGISTRUL 

AGRICOL 

 

P.O. RA. 03 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Popa Mariana Responsabil 16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan 
Comisie  

SCIM  
16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 
Data primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Registrul 

Agricol 
Responsabil Popa Mariana 16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Registrul 

Agricol 
Responsabil Popa Mariana 16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Scopul elaborarii procedurii operationale este de a organiza activitatea de eliberare a 

adeverintelor privind detinerea unui teren agricol, a adeverintelor de rol agricol pentru persoane fizice 

și juridice, a certificatelor de adeverire a proprietatii asupra animalelor, a altor documente specifice. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Procedura se aplica de Compartimentul Registru Agricol din cadrul primăriei comunei. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Adeverirea suprafatelor de teren si a animalelor detinute de proprietari si inregistrate in registrul 

agricol. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată : 

- Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în bugetul 

local. 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

:  

- Compartimentul Registrul Agricol; 

- Compartiment Secretariat / secretar; 

- Compartiment Cadastru / Agricultură; 

- Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în bugetul 

local. 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- OG nr. 28 / 2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare; 

- HG nr. 218 / 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019; 

- Ordinul nr. 734 / 480 / 1003 / 3727 / 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare 

a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019; 

- OG 27 / 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și 

completările ulterioare. 

- Legea 18 / 1991 a fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea 205 / 2004 privind protectia animalelor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea 247 / 2005, privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum și unele 

masuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale Consiliului Local; 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

Definiții : 

- declarație - un act de voință a persoanei fizice care angajează răspunderea juridică a sa, 

inclusiv pe cea penală care sancționează falsul în declarații, de regulă prin completarea unui 

formular - tip, prin care se aduce la cunoștința autorității executive a administrației publice 

locale datele care trebuie înscrise în registrul agricol;  

- deținător - proprietarul și/sau utilizatorul terenului, proprietarul de animale, proprietarul de 

utilaje, instalații pentru agricultură, mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică, 

proprietarul și/sau utilizatorul clădirilor; 

- gospodărie - totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau a altor persoane care locuiesc și 

gospodăresc împreună, având buget comun, și care, după caz, lucrează împreună terenul ori 

întrețin animalele, consumă și valorifică în comun produsele agricole obținute. Gospodăria 

poate fi formată și dintr-un grup de două sau mai multe persoane între care nu există legături 

de rudenie, dar care declară că, prin înțelegere, locuiesc și se gospodăresc împreună; 

- partidă - filele din registrul agricol afectate unei persoane fizice sau persoane juridice care 

face obiectul înscrierii în această evidență; 

- persoane fizice - gospodăriile, exploatațiile agricole individuale, persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile familiale, precum și orice 

alte entități fără personalitate juridică; 

- persoane juridice - entitățile cu personalitate juridică, cum ar fi: societățile comerciale, 

asociațiile agricole, unitățile de învățământ, unitățile sanitare, unitățile de cercetare - 
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dezvoltare din domeniul agriculturii, cultele recunoscute, precum și părțile componente ale 

acestora cu personalitate juridică, unitățile de prestări de servicii, ocoalele silvice de stat și 

cele private, formele asociative, etc.; 

- poziție - numărul de ordine din registrul agricol afectat unei partide; 

- repertoriu general - listă alfabetică, sub formă de tabel, cuprinzând persoanele fizice și 

juridice înscrise în registrul agricol la nivelul unei localități, având următoarele coloane: nr. 

crt., capul gospodăriei/capul exploatației agricole fără personalitate juridică/denumirea 

persoanei juridice, numele reprezentantului legal al persoanei juridice, adresa, poziția, 

volumul și observații; 

- repertoriu de volum - pentru fiecare volum se întocmește o listă cuprinzând persoanele 

fizice/persoanele juridice înscrise în volumul respectiv, având următoarele coloane: nr. crt., 

capul gospodăriei/capul exploatației agricole fără personalitate juridică/denumirea persoanei 

juridice, numele reprezentantului legal al persoanei juridice, adresa, poziția și observații. 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretar 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Se are in vedere transparenta in activitate, egalitatea cetatenilor, respectarea legislatiei in 

domeniu, impartialitatea și confidentialitatea actelor si documentelor din acest sector de activitate. 

În toate documentele care se primesc sau care se elaboreaza la primăria comunei, cu privire la 

eliberarea de documente ce contin informatii din Registrul agricol, se respecta prevederile legislatiei 

in vigoare. 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

Documentele de intrare sunt: 

- cereri de la persoanele fizice sau juridice privind confirmarea dreptului de proprietate / 

folosință asupra terenurilor, cladirilor, animalelor, utilajelor agricole, padurilor, etc., 

respectiv certificate de mostenitor, titluri de proprietate, contracte de vanzare-

cumparare, contracte de donatie, contracte de schimb, hotarari judecatoresti, etc. 

- cereri de la persoane fizice sau juridice privind veniturile agricole realizate; 

- adrese de la diferite institutii ale statului sau instante judecatoresti; 

- documente de proprietate de la persoane fizice și juridice; 

 

Documentele de ieșie sunt: 

- certificate de adeverire a proprietatii asupra animalelor; 

- eliberarea adeverintelor privind detinerea unui teren agricol; 

- adeverinte de rol agricol pentru persoane fizice și juridice. 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Adeverintele eliberate pe baza inregistrari in registrul agricol sunt urmatoarele: 

- adeverinte privind proprietatea suprafetelor de teren; 

- adeverinte privind proprietatea animalelor; 

- adeverinte pentru deduceri salariale; 
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- adeverinte care sa ateste numarul de stupi inscrisi in Registrul Agricol; 

- adeverinte pentru agentiajudeteana pentru ocuparea fortei de munca; 

- adeverinte pentru obtinerea burselor scolare; 

- adeverinte pentru obtinerea venitului minim garantat; 

- adeverinte pentru subventii de incalzire; 

- adeverinte pentru obtinerea alocatiei pentru susținerea familiei; 

- adeverinte pentru obtinerea alocatiei familiale complementare; 

- adeverinte care sa ateste suprafata de teren agricol inscrisa in Registrul Agricol pentru 

obtinerea subventiilor agricole de la A.P.I.A.; 

- adeverințe care atesta proprietatea cetateanului pentru eliberarea actului de identitate. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

a) Primirea corespondentei; 

b) Verificarea datelor din evidentele institutiei si in teren cu confirmarea realitatii 

acestora; 

c) Intocmirea raspunsurilor, referatelor, adreselor catre institutiile sau catre persoanele 

fizice sau juridice solicitante; 

d) Comunicarea catre institutiile sau persoanele solicitante a actelor din registrul agricol. 

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : hărţi, registrul agricol, registru de evidenţă, calculatoare, internet, 

birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Cetateanul se adreseaza compartimentului Registrul Agricol cu o cerere de eliberarea a 

adeverintei. 
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Cererea se inregistreaza in registrul de evidenta a adeverintelor din cadrul compartimentului 

Registrului Agricol. 

Se verifica identitatea persoanei pe baza actului de identitate. 

Se verifica daca cetateanul are documentele care atesta proprietatea imobilului, a terenului si a 

animalelor dupa care cetateanul semneaza registrul agricol. 

Pentru toate adeverintele se solicita: 

- cerere; 

- documente de identitate; 

- taxa timbre / alte taxe (dacă este cazul); 

- copie acte de proprietate daca au intervenit modificari la suprafata de teren sau numarul 

de animale. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Reguli privind desfasurarea activitatilor, care se va face: 

a. cu respectarea termenelor prevazute de lege privind raspunsurile catre petenti sau 

catre alte institutii; 

b. dupa verificarea temeinica in teren a tuturor aspectelor. 

 

Derularea operatiunilor și actiunilor activitatii 

a) Efectuarea verificarii documentelor prezentate de solicitant si verificarea in teren a 

b) exactități lor; 

c) Consemnarea in registrul agricol a oricaror operatiuni, in baza documentelor depuse;  

d) Eliberarea documentelor solicitate de catre petenti; 

e) Reactualizarea anuala a bazei de date privind modul de folosinta al terenului și 

efectivele de animale, precum și culturile agricole; 

f) Înscrierea in registrul agricol se face pe baza declaratiei pe propria raspundere a 

membrilor din gospodarie și actelor doveditoare; 

g) Personalul din cadrul Compartimentului va actiona ca prin eliberarea actelor solicitate 

sa reflecte realitatea din teren; 
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h) De asemenea vor urmari intrarile si iesirile corespondentei, precum și incadrarea in 

termenul legal de 30 zile sau respectand termenele acordate de instantele judecatoresti. 

 

Responsabilitati 

 Persoana din cadrul Compartimentului registru agricol execută următoarele operații: 

a) Verificarea documentelor prezentate de solicitant; 

b) Verificarea in teren a exactitatii datelor prezentate de solicitant;  

c) Verificarea datelor consemnate in registrul agricol; 

d) Inscrierea anuala in Registrul agricol a terenurilor, cladirilor, precum și stabilirea 

categoriei de folosinta a terenului; 

e) Completarea adeverintelor solicitate. 

Secretarul Primariei 

a) Avizeaza cererile de efectuare a modificarilor în Registrul agricol;  

b) Avizeaza documentele de constatare; 

c) Avizeaza adeverintele de proprietate asupra terenurilor, cladirilor, animalelor, etc,. 

Primarul 

a) Aproba documentele de constatare; 

b) Aproba documentele anuale privind reactualizarea datelor; 

c) Aproba adeverintele de proprietate asupra terenurilor, cladirilor, animalelor, etc,. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 Registrul agricol  E V Ap Ah 

2 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

ELIBERAREA ATESTATULUI ȘI A CARNETULUI  

DE PRODUCĂTOR AGRICOL 

 

 

P.O. RA. 04 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Popa Mariana Responsabil  16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan 
Comisie  

SCIM  
16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 
Data primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Registrul 

Agricol 
Responsabil Popa Mariana 16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Registrul 

Agricol 
Responsabil Popa Mariana 16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Scopul elaborarii procedurii operationale este de a organiza activitatea de eliberare a atestatelor 

de producător și implicit a carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 

REGISTRUL AGRICOL 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
ELIBERAREA ATESTATULUI  DE 

PRODUCĂTOR AGRICOL 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.RA. 04 Pagina ...... din .... 
Exemplar nr.: ........ 

 

71 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Procedura se aplica de Compartimentul Registru Agricol din cadrul primăriei comunei. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Eliberarea atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul 

agricol se face pe baza datelor existente în registrul agricol. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată : 

- Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în bugetul 

local. 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi:  

- Compartimentul Registrul Agricol; 

- Compartiment Secretariat / secretar; 

- Compartiment Cadastru / Agricultură; 

- Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în bugetul 

local. 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- OG nr. 28 / 2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 145 / 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din 

sectorul agricol; 

- Ordinul nr. 2408 / 2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea 

nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 

agricol; 

- Ordinul nr. 208 / 2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea 

nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 

agricol. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale Consiliului Local; 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

 

Definiții : 

- activitate economică în sectorul agricol - activitatea desfășurată în propria fermă/gospodărie 

de un producător agricol persoană fizică, pentru obținerea unor produse agricole care 

depășesc necesarul de consum propriu și sunt destinate vânzării pe piață; 

- comerț cu produse agricole obținute în ferma/gospodăria proprie - comerțul cu ridicata sau 

comerțul cu amănuntul, care se desfășoară în structuri de vânzare cu locație permanentă sau 

temporară în teritorii delimitate special amenajate și dotate corespunzător, precum piețe 

agroalimentare, târguri, piețe ambulante, de către producătorii agricoli persoane fizice; 

- atestat de producător - documentul eliberat persoanei fizice care desfășoară activitate 

economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, și care atestă calitatea de 

producător agricol persoană fizică; 

- carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol - documentul utilizat de persoana 

fizică care deține atestat de producător, precum și de soțul/soția, rudele/afinii de gradul I, 

după caz, pentru exercitarea actului de comerț cu ridicata sau comerț cu amănuntul a 

produselor agricole obținute în ferma/gospodăria proprie. 
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7.2. Abrevieri ale termenilor 

 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretar 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Exercitarea activităților de comerț cu ridicata sau comerț cu amănuntul a produselor agricole 

obținute în ferma/gospodăria proprie de către producătorii agricoli persoane fizice se poate face doar de 

persoane care dețin atestat de producător, comercializarea făcându - se în baza carnetului de 

comercializare a produselor din sectorul agricol. 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

Atestatul de producător se eliberează, la cerere, persoanelor fizice care optează pentru 

desfășurarea unei activități economice în sectorul agricol, după verificarea cu privire la existența 

suprafețelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de 

producător. 

Pentru eliberarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare se solicita: 

- cerere; 

- documente de identitate; 

- avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative 

profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite conform legii și 

organizate la nivel local/zonal/ județean/regional/național, care se înregistrează la 

primăriile comunelor, orașelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului București și 

care nominalizează cel puțin un reprezentant în acest scop, sau de către entitățile 

teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condițiile legii, în acest scop, de 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, sau de către consiliul județean/Consiliul 

General al Municipiului București, după caz; 

- taxe atestat de producător / carnet de comercializare a produselor agricole. 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

8.2.3. Circuitul documentelor 

a) Primirea corespondentei; 
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b) Verificarea datelor din evidentele institutiei si in teren cu confirmarea realitatii 

acestora; 

c) Eliberarea atestatului de producător, respectiv a carnetului de comercializare a 

produselor din sectorul agricol. 

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : hărţi, registrul agricol, registru de evidenţă, calculatoare, internet, 

birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Cetateanul se adreseaza compartimentului Registrul Agricol cu o cerere de eliberarea a 

atestatului de producător, respectiv a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.  

Se verifica identitatea persoanei pe baza actului de identitate, se verifică datele existente în 

registrul agricol, urmată de verificarea pe teren. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Costurile generate de tipărire a atestatului de producător din sectorul agricol se suportă de către 

consiliile județene, iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor din sumele 

achitate de solicitanți pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale consiliului local, la 

propunerea primarului comunei. 

 

Costurile generate de tipărire a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se 

suportă din bugetele locale ale județelor, iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija 

primarilor comunelor din sumele achitate de solicitanți pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri 

ale consiliului local, la propunerea primarului comunei. 
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Atestatul de producător cuprinde informații și date privind:  

a) numele și prenumele producătorului agricol/ titularului - se înscriu numele și prenumele 

persoanei fizice care solicită atestat de producător, respectiv datele de identificare ale 

titularului - se completează cu datele privind adresa de domiciliu, seria și numărul CI/BI, 

CNP; 

b) denumirea produselor și suprafața de teren exploatată, respectiv efectivele de animale, care 

sunt înregistrate în registrul agricol organizat de autoritățile administrației publice locale pe 

a căror rază se află terenul/ferma/gospodăria. - se înscriu toate produsele vegetale rezultate 

din culturi de câmp, culturi în spații protejate, plantații, pepiniere, pășuni și fânețe, după caz, 

sau toate produsele zootehnice, piscicole, sericicole, după caz, suprafața de teren exploatată, 

respectiv efectivele de animale deținute de titular.  

 

Valabilitatea atestatului de producător este de un an calendaristic de la data emiterii și se vizează 

semestrial, prin aplicarea ștampilei și a semnăturii primarului comunei. 

  

Verificările se fac în condițiile legii, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât și în teren, la 

fermele/gospodăriile agricole deținute de solicitanți, de către reprezentanți împuterniciți, prin dispoziție 

a primarului comunei. 

 

Atestatul de producător își încetează valabilitatea în următoarele cazuri :  

a) la expirarea termenului pentru care a fost eliberat; 

b) în caz de deces al titularului; 

c) la solicitarea titularului. 

 

Exercitarea activităților de comerț cu ridicata sau comerț cu amănuntul a produselor agricole 

obținute în ferma/gospodăria proprie de către producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de 

producător se realizează în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. 

 

Primarii eliberează carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol cu respectarea 

următorului regim de completare a primei file din carnet, care este nedetașabilă:  
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a) numele, prenumele titularului atestatului de producător - se înscriu numele și prenumele 

persoanei fizice care solicită carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol; 

b) domiciliul solicitantului - se completează cu datele privind adresa de domiciliu înscrise 

în CI/BI; 

c) numele, prenumele soț/soție, rude/afini gradul I, după caz - se înscriu numele și 

prenumele persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de comercializare 

a produselor din sectorul agricol, în afara titularului atestatului de producător; 

d) domiciliul soț/soție, rude/afini gradul I, după caz - se completează cu datele privind 

adresa de domiciliu înscrise în CI/BI; 

e) suprafețele de teren exploatate/cultivate, respectiv efectivele de animale/familii de 

albine/cutii viermi de mătase, deținute de titular; 

f) produsele pentru care se solicită emiterea carnetului de comercializare a produselor din 

sectorul agricol - se înscriu toate produsele vegetale rezultate din culturi de câmp, culturi 

în spații protejate, plantații, pepiniere, pășuni și fânețe, după caz, sau toate produsele 

zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe și/sau legume și/sau sucuri naturale, 

obținute din fructele și/sau legumele produse de solicitant, după caz. Produsele 

zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe și/sau legume și/sau sucuri naturale 

se înscriu în carnetul de comercializare cu respectarea prevederilor Ordinului 

Presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 

nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța 

alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța 

alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a 

produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de 

producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de 

origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare; 

g) producțiile estimate a fi destinate comercializării - se înscriu datele declarate de 

solicitant.  

 

La nivelul fiecărei primării se înființează, se organizează și se gestionează Registrul de evidență 

a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe suport hârtie și în format electronic, 

care cuprinde cel puțin informații privind datele de identificare ale producătorului agricol titular al 
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atestatului de producător, precum și ale persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de 

comercializare a produselor din sectorul agricol în afara titularului atestatului de producător, după caz, 

produsele gospodăriei/fermei, suprafețele cultivate, efectivele de animale/familii de albine/cutii viermi 

de mătase deținute, producțiile estimate a fi destinate comercializării. 

 

Autoritățile administrației publice locale țin evidența carnetelor de comercializare a produselor 

din sectorul agricol printr-un registru special deschis în acest sens și condus, de regulă, de persoanele 

cărora le revine sarcina completării și ținerii la zi a registrului agricol. 

 

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se utilizează exclusiv pentru 

produse vegetale, produse zootehnice, precum și pentru produse apicole. 

 

Prima filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care conține datele 

privind identitatea producătorului agricol ca titular și, după caz, a soțului/soției, rudelor/afinilor de 

gradul I, informațiile privind suprafețele cultivate și structurile corespunzătoare pe specii de legume, 

pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, viță - de - vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte 

culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale, 

precum și producțiile estimate a fi destinate comercializării, este semnată de primar și rămâne 

nedetașabilă la carnet. 

 

Pe durata transportului produselor achiziționate de la producători agricoli pe baza carnetului de 

comercializare, cumpărătorul trebuie să dețină fila din carnet care justifică proveniența mărfii, cu 

excepția achiziției acestor produse din piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante. 

În cazul transportului de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice 

de la locul de deținere la locul de comercializare, aceștia completează o filă din carnetul de 

comercializare a produselor din sectorul agricol, corespunzător cantităților transportate de producătorul 

agricol și structurii sortimentelor transportate. Această filă constituie documentul justificativ pe timpul 

transportului, al desfacerii mărfii, precum și al eventualelor retururi ale produselor necomercializate. 

Acest aspect nu se aplică transportului produselor agricole proprii de la locul de 

producție/recoltare/procesare la domiciliul/locul de depozitare. În acest caz, producătorii agricoli 

trebuie să dețină documentul de identitate și atestatul de producător. 
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Autoritățile administrației publice locale au obligația de a comunica organelor fiscale din 

subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, trimestrial, informații cu privire la beneficiarii 

carnetelor de comercializare emise, precum și datele cuprinse în acestea. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 Registrul agricol  E V Ap Ah 

2 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  

 



 

84 

 


