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ORDIN
pentru aprobarea Normelor tehnice privind completarea Registrului agricol pentru perioada 2001Ð2005
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor, ministrul administraþiei publice, ministrul finanþelor publice ºi ministrul
dezvoltãrii ºi prognozei,
având în vedere prevederile art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 269/2001 privind registrul agricol pentru perioada 2001Ð2005,
þinând seama de Referatul de aprobare nr. 95.120 din 12 martie 2001 al Direcþiei strategii, sinteze ºi statistici din
cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 8/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Administraþiei Publice, ale Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor Publice, cu modificãrile ulterioare, ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 16/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei, cu modificãrile ulterioare,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele tehnice privind completarea Registrului agricol pentru perioada 2001Ð2005, aprobat
prin Hotãrârea Guvernului nr. 269/2001, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 7 martie
2001, cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul Finanþelor
Publice ºi Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
p. Ministrul finanþelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul dezvoltãrii ºi prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
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ANEXÃ

NORME TEHNICE
privind completarea Registrului agricol pentru perioada 2001Ð2005
I. DISPOZIÞII GENERALE

1. Pentru asigurarea unei evidenþe unitare cu privire la starea
ºi dezvoltarea agriculturii ºi la buna utilizare a resurselor locale,
autoritãþile administraþiei publice locale din toate unitãþile administrativ-teritoriale vor organiza întocmirea ºi þinerea la zi a
Registrului agricol.
2. Registrul agricol constituie:
a) documentul oficial de evidenþã primarã unitarã în care se
înscriu date privind terenurile deþinute, pe categorii, modul de utilizare a suprafeþei agricole, suprafaþa arabilã cultivatã cu principalele culturi, suprafeþele amenajate pentru irigat, numãrul pomilor,
efectivele de animale, utilajele ºi instalaþiile agricole, mijloacele de
transport, construcþiile gospodãreºti.
Pentru gospodãriile populaþiei se înscriu ºi date privind componenþa gospodãriilor ºi evoluþia efectivelor de animale;
b) sursã de date pentru înfãptuirea pe plan local a unor politici ale administraþiei publice centrale: politica fiscalã, agrarã, protecþiei sociale, edilitarã, sanitarã, ºcolarã etc.;
c) bazã de date pentru satisfacerea unor solicitãri ale cetãþenilor: eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor, în vederea vânzãrii în târguri ºi oboare, privind
calitatea de producãtor agricol, în vederea vânzãrii produselor la
piaþã, privind starea materialã pentru situaþii de protecþie socialã
(ºomaj, ajutor social etc.) etc.;
d) sursã administrativã de date pentru sistemul informaþional
statistic (statistica curentã, pregãtirea ºi organizarea recensãmintelor, organizarea unui sistem de anchete prin sondaj etc.).
3. Consiliile locale comunale, orãºeneºti, municipale ºi ale sectoarelor municipiului Bucureºti vor lua mãsuri pentru întocmirea ºi
þinerea la zi a Registrului agricol, pentru asigurarea împotriva
degradãrii, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum ºi pentru
furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.
Registrul agricol, având caracterul unui document oficial care
constituie o sursã importantã de informaþie, va fi numerotat, parafat, sigilat ºi înregistrat în registrul de intrare-ieºire al consiliului
local respectiv.
Prefecþii vegheazã la respectarea prevederilor legale cu privire
la întocmirea ºi þinerea evidenþei Registrului agricol, precum ºi la
corectitudinea datelor înscrise în acesta.
4. Se vor completa volume separate pentru urmãtoarele categorii de deþinãtori de terenuri ºi de animale:
Ñ gospodãrii ale populaþiei cu domiciliul în comuna/
oraºul/municipiul/sectorul municipiului Bucureºti (tipul 1);
Ñ persoane fizice cu domiciliul în alte localitãþi, care deþin
terenuri, animale ºi/sau construcþii pe raza localitãþii (tipul 2);
Ñ unitãþi cu personalitate juridicã cu sediul în localitate
(societãþi comerciale, societãþi/asociaþii agricole, unitãþi din
învãþãmânt, sãnãtate, culte, industrie, transport, construcþii,
administraþie publicã etc.) (tipul 3). Nu se înscriu unitãþile
aparþinând Ministerului Apãrãrii Naþionale, Ministerului de Interne,
Ministerului Justiþiei ºi Serviciului Român de Informaþii;
Ñ unitãþi cu personalitate juridicã cu sediul în altã localitate, care
deþin terenuri, animale sau construcþii pe raza localitãþii (tipul 4).
5. La comune se înscriu în Registrul agricol toate gospodãriile
populaþiei, chiar dacã nu deþin terenuri agricole ºi silvice, animale
sau construcþii, precum ºi unitãþile cu personalitate juridicã ce
deþin terenuri agricole ºi silvice, animale sau construcþii. De asemenea, se înscriu toate gospodãriile populaþiei din localitãþi rurale
care aparþin din punct de vedere administrativ de oraºe sau de
municipii, stabilite potrivit legii.
La oraºe, municipii ºi sectoare ale municipiului Bucureºti se
înscriu în Registrul agricol numai gospodãriile populaþiei ºi unitãþile
cu personalitate juridicã ce deþin terenuri agricole ºi silvice, precum ºi cele care deþin animale din speciile: bovine, porcine,
ovine, caprine, cabaline ºi familii de albine.
6. Înscrierea datelor în Registrul agricol se va face pe baza
declaraþiilor date sub semnãtura proprie a capului de gospodãrie
sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodãriei, prin
vizitarea gospodãriilor de cãtre persoanele împuternicite cu completarea Registrului agricol.

Înscrierea datelor în Registrul agricol se poate face ºi la sediul
primãriei în cazul în care capul gospodãriei se prezintã din proprie iniþiativã sau pentru rezolvarea altor probleme.
Persoanele care nu au domiciliul în localitate vor trimite
declaraþia prevãzutã la alin. 1 prin poºtã, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraþia prin procurã.
În cazul indiviziunii oricare dintre coindivizari va putea da
declaraþia în condiþiile alin. 1 sau, dupã caz, ale alin. 3.
Pentru unitãþile cu personalitate juridicã datele se înscriu în
Registrul agricol pe baza declaraþiilor date de conducãtorul unitãþii
respective.
7. Înscrierea datelor în Registrul agricol se va face de cãtre
agentul agricol sau de un alt funcþionar din aparatul propriu al
consiliului local respectiv, care are sarcina de a completa, de a
þine la zi ºi de a centraliza datele din acest registru.
Secretarul unitãþii administrativ-teritoriale coordoneazã, verificã
ºi rãspunde de modul de completare ºi de þinere la zi a Registrului agricol.
Modificarea datelor înscrise în Registrul agricol se va face
numai cu acordul secretarului unitãþii administrativ-teritoriale respective.
8. Înscrierea datelor în Registrul agricol se va face numai cu
cernealã/pastã.
Orice modificãri ale datelor înscrise se fac prin tãierea cu o linie
orizontalã cu cernealã/pastã roºie ºi prin înscrierea datelor corecte, de
asemenea, cu cernealã/pastã roºie, lãsându-se vizibilã cifra anterioarã.
9. Pentru gospodãriile populaþiei înscrierea datelor se va face
în ordinea strãzilor ºi a numãrului de case, în registre separate
pe sate, astfel încât sã rãmânã, dupã apreciere, ºi un numãr suficient de file libere la fiecare sat, care vor servi pentru înscrierea
gospodãriilor ce se vor înfiinþa în perioada 2001Ð2005. Dacã
satele sunt formate dintr-un numãr redus de gospodãrii se vor
înscrie într-un registru gospodãriile din 2Ð3 sate, lãsându-se între
sate un numãr suficient de file libere pentru eventualele noi gospodãrii ce se vor înfiinþa în fiecare sat pânã în anul 2005.
Nu se lasã file libere între gospodãrii pentru terenurile virane,
chiar dacã sunt numerotate.
Gospodãriile izolate se vor înscrie în satul de care aparþine
terenul respectiv.
La oraºe, municipii ºi sectoare ale municipiului Bucureºti
Registrul agricol se va completa pe zone/cartiere.
10. În Registrul agricol se va deschide separat câte o partidã
pentru fiecare gospodãrie, persoanã fizicã sau unitate cu personalitate juridicã.
Prin gospodãrie se înþelege grupul de douã sau mai multe
persoane care locuiesc împreunã în mod obiºnuit, având în general legãturi de rudenie, ºi care se gospodãresc în comun, participând integral sau parþial la bugetul de venituri ºi cheltuieli al
gospodãriei. Dupã caz, membrii gospodãriei lucreazã împreunã
terenul sau cresc animale, consumã ºi valorificã în comun produsele obþinute.
Gospodãria poate fi formatã ºi dintr-un grup de douã sau mai
multe persoane între care nu existã legãturi de rudenie, dar care
declarã cã, prin înþelegere, locuiesc ºi se gospodãresc împreunã.
Persoanele care declarã cã locuiesc ºi se gospodãresc singure, nefãcând parte din altã gospodãrie, se considerã tot ca o
gospodãrie, dar alcãtuitã dintr-o singurã persoanã.
Se considerã membri ai gospodãriei atât cei prezenþi, cât ºi
cei care absenteazã o perioadã din gospodãrie, cum sunt cei
care învaþã la ºcoalã în altã localitate, cei plecaþi în armatã etc.,
dar pe care gospodãria îi considerã membri ai sãi, ºi nu au
domiciliul în altã localitate.
Dacã la acelaºi numãr de casã sunt douã sau mai multe gospodãrii distincte, fiecare dintre acestea va fi înscrisã separat în
Registrul agricol.
11. La defalcarea unei gospodãrii, la partida veche se menþine
gospodãria care îºi pãstreazã vechiul numãr de poziþie,
corectându-se rubricile în mod corespunzãtor, iar pentru gospodãria care s-a înfiinþat se va deschide o partidã nouã,
menþionându-se la partida veche numãrul la care i s-a deschis
noua partidã.
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12. Dacã douã gospodãrii vechi se unesc în una singurã,
ambele partide se anuleazã cu menþiunea ”unificat cu gospodãria
de la poziþia numãrul... ºi deschis partida la poziþia numãrul...Ò.
Noua partidã cuprinde datele ambelor gospodãrii unificate.
13. În cazul în care persoanele din cadrul gospodãriei îºi
schimbã domiciliul dintr-un sat în altul, respectiv dintr-o localitate
componentã a oraºului sau a municipiului în alta Ñ dar în limitele aceleiaºi comune, aceluiaºi oraº sau municipiu Ñ, se va face
transferarea datelor gospodãriei la satul sau la localitatea componentã, anulându-se vechea partidã cu menþiunea ”plecat în...Ò.
În cazul în care persoanele din cadrul gospodãriei îºi schimbã
domiciliul în altã comunã, în alt oraº, municipiu sau sector al
municipiului Bucureºti, se va anula partida, înscriindu-se data ºi
noua adresã ºi, dupã caz, se va trece în volumul Registrului agricol cu gospodãrii ale populaþiei cu domiciliul în alte localitãþi (tipul 2).
În cazul în care se înlocuieºte capul gospodãriei cu un alt
membru din cadrul gospodãriei (de exemplu: prin deces, prin plecare din localitate etc.) nu se deschide altã partidã, ci se vor
opera modificãrile respective.
14. La efectuarea modificãrilor prevãzute la pct. 10Ð13 se vor
avea în vedere elementele definitorii ale gospodãriei definite la
pct. 10.
15. Pentru identificarea gospodãriilor înscrise în Registrul
agricol se va întocmi o listã alfabeticã cuprinzând gospodãriile
(repertoriu), care cuprinde adresa capului de gospodãrie (strada
ºi numãrul casei), numãrul poziþiei ºi al volumului Registrului agricol la care a fost înscrisã gospodãria.
16. Secretarul unitãþii administrativ-teritoriale va aduce la
cunoºtinþã publicã dispoziþiile legale privind Registrul agricol.
17. Termenele la care se efectueazã declararea ºi înscrierea
în Registrul agricol sunt urmãtoarele:
a) 5Ñ20 ianuarie, pentru datele anuale privind terenul în proprietate, componenþa gospodãriei, efectivele de animale existente
în gospodãrie/unitatea cu personalitate juridicã la începutul anului,
precum ºi modificãrile intervenite în cursul semestrului II al anului
precedent în efectivele de bovine, porcine, ovine, caprine ºi cabaline pe care le deþin (vânzãri, cumpãrãri, produºi vii obþinuþi, animale moarte sau sacrificate, alte intrãri-ieºiri), utilaje, instalaþii
agricole ºi mijloace de transport, construcþii;
b) 15Ñ31 mai pentru datele privind modul de utilizare a
suprafeþei agricole, suprafaþa arabilã cultivatã, numãrul pomilor
fructiferi;
c) 1Ñ15 iulie pentru datele privind evoluþia efectivelor de animale în semestrul I al anului.
Persoanele fizice ºi juridice pot declara date pentru a fi
înscrise în Registrul agricol ºi în afara acestor intervale de timp,
în cazul în care au intervenit modificãri deosebite în patrimoniul
agricol.
II. COMPLETAREA REGISTRULUI AGRICOL
PARTEA I

Coperta Registrului agricol se va completa cu date de identificare a localitãþii, pe tipuri, astfel:
¥ pentru tipul 1 Ñ gospodãrii ale populaþiei cu domiciliul în
comuna/oraºul/municipiul respectiv:
Ñ judeþul;
Ñ comuna/oraºul/municipiul;
Ñ localitatea componentã (satul)/sectorul municipiului
Bucureºti;
Ñ codul SIRUTA al localitãþii componente (sat)/sector, format
din 6 caractere numerice (câte unul în fiecare cãsuþã);
¥ pentru tipul 2 Ñ persoane fizice cu domiciliul în alte localitãþi, pentru tipul 3 Ñ unitãþi cu personalitate juridicã cu sediul în
localitate ºi pentru tipul 4 Ñ unitãþi cu personalitate juridicã cu
sediul în altã localitate:
Ñ judeþul;
Ñ comuna/oraºul/municipiul;
Ñ codul SIRUTA al comunei/oraºului/municipiului.
Date de identificare
”Poziþia numãrulÒ reprezintã numãrul de ordine al
gospodãriei/unitãþii cu personalitate juridicã în cadrul volumului
Registrului agricol. La fiecare volum numerotarea poziþiilor începe
cu 001.
Pentru cetãþenii români cu domiciliul în altã þarã se va înscrie
þara de domiciliu.

3

Caseta ”Persoane fiziceÒ se completeazã astfel:
Ñ pentru persoanele fizice cu domiciliul în localitatea respectivã: strada ºi numãrul;
Ñ pentru persoanele fizice cu domiciliul în alte localitãþi: date
privind domiciliul stabil (judeþul, comuna/oraºul/municipiul, strada,
numãrul). În cazul în care deþin ºi construcþii (case de locuit, construcþii gospodãreºti) se completeazã ºi adresa unde se aflã
aceste construcþii (strada ºi numãrul).
Caseta ”Persoane juridiceÒ se completeazã astfel:
Ñ pentru persoanele juridice cu sediul în localitatea respectivã: organul coordonator, denumirea unitãþii, denumirea subunitãþii,
strada, numãrul, codul SIRUES format din 9 caractere numerice
ºi codul fiscal format din 10 caractere numerice;
Ñ pentru persoanele juridice cu sediul în alte localitãþi: denumirea unitãþii cu personalitate juridicã, adresa acesteia (judeþul,
comuna/oraºul/municipiul), denumirea subunitãþii, strada ºi
numãrul.
NOTÃ:

Codurile SIRUES ºi SIRUTA vor fi comunicate de cãtre
direcþiile generale judeþene de statisticã.
CAPITOLUL 1
Componenþa gospodãriei
Se completeazã cu date privind membrii gospodãriei numai
pentru persoane fizice cu domiciliul în localitatea respectivã.
Pentru persoanele fizice cu domiciliul în altã localitate se
înscriu date numai pentru proprietar (pe rândul 01).
În coloana 1 ”Numele ºi prenumele membrilor gospodãrieiÒ se
vor înscrie cu litere mari de tipar numele ºi prenumele capului
gospodãriei, indiferent dacã este bãrbat sau femeie, care va
cuprinde ºi iniþiala prenumelui tatãlui.
Capul gospodãriei, în sensul prezentelor norme, este persoana
care conduce gospodãria ºi o reprezintã în faþa autoritãþilor, fiind
recunoscutã ca atare de ceilalþi membri ai gospodãriei.
În continuare se înscriu membrii gospodãriei în urmãtoarea
ordine: soþie/soþ, fiu/fiicã, alte rude (mamã/tatã, ginere/norã,
nepot/nepoatã, sorã/frate etc.), persoane neînrudite.
În coloana 3 se va înscrie codul numeric personal (CNP) de
pe buletinul sau cartea de identitate, care cuprinde 13 caractere
numerice.
În coloana 4 se va înscrie sexul prin menþionarea codului ”1Ò
pentru bãrbaþi ºi ”2Ò pentru femei.
În coloana 5 ”Denumire legãturã de rudenieÒ se va înscrie:
soþie/soþ, fiu/fiicã, norã/ginere etc.
În coloana 6 ”Cod legãturã rudenieÒ se va înscrie codul corespunzãtor legãturii de rudenie faþã de capul gospodãriei, ”2Ò pentru
soþie/soþ, ”3Ò pentru fiu/fiicã, ”4Ò pentru alte rude, respectiv
mamã/tatã, ginere/norã, nepot/nepoatã, sorã/frate etc., ”5Ò pentru
persoane neînrudite.
Dacã o gospodãrie are mai mulþi membri decât rândurile
prevãzute în Registrul agricol, se va folosi o alonjã.
CAPITOLUL 2
Terenuri în proprietate
Se completeazã pentru toate categoriile de proprietari.
Se vor înregistra suprafeþele în proprietate pe categorii de
folosinþã (pe total ºi defalcate în funcþie de localitatea în care
sunt situate: în localitatea de reºedinþã ºi în alte localitãþi), inclusiv cele cu care s-au înscris în asociaþii cu personalitate juridicã
(societãþi comerciale ºi societãþi agricole private).
Pentru persoanele fizice ºi juridice cu domiciliul, respectiv
sediul, în alte localitãþi se completeazã numai coloana ”TotalÒ.
Suprafaþa gospodãriei reprezintã suma suprafeþelor pe care le
deþine în proprietate fiecare membru al gospodãriei, atât în proprietate personalã, cât ºi partea pe care o declarã cã îi revine
din indiviziune.
În cazul în care fiecare membru al gospodãriei deþine teren în
proprietate pe raza localitãþii de domiciliu, în coloana ”MenþiuniÒ
din capitolul 1 se vor înscrie suprafaþa ºi categoria de folosinþã a
terenului, potrivit categoriilor de teren menþionate în capitolul 2.
De exemplu: 1,50 ha arabil, 2,35 ha pãºuni, 0,30 ha livezi etc.
Din însumarea acestor date rezultã suprafeþele înscrise în capitolul 2 (coloana ”Localitatea de domiciliu/sediuÒ).
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Teren arabil (cod rând 01) este terenul care se arã în fiecare
an sau la intervale mai mari, în scopul cultivãrii plantelor anuale
sau perene Ñ inclusiv terenurile rãmase necultivate din cauza
inundaþiilor, colmatãrilor, a altor calamitãþi cu caracter temporar ºi
din alte cauze. De asemenea, din aceastã categorie fac parte ºi
terenurile ocupate de sere, solarii, rãsadniþe, cãpºunerii.
Pãºuni naturale (cod rând 02) sunt terenurile acoperite cu
vegetaþie ierboasã instalatã pe cale naturalã ºi sunt destinate
pãºunatului animalelor.
Fâneþe naturale (cod rând 03) sunt terenurile cu vegetaþie ierboasã instalatã pe cale naturalã ºi care este destinatã recoltãrii
sub formã de fân.
În evidenþa gospodãriei/unitãþii cu personalitate juridicã se
înscriu numai pãºunile ºi fâneþele aflate în proprietatea acesteia.
Nu se vor înscrie suprafeþele folosite în comun ori arendate
din izlazul comunal sau din fondul silvic.
Vii, pepiniere viticole ºi hameiºti (cod rând 04) cuprind plantaþiile
viticole pe rod ºi tinere, plantaþiile portaltoi, ºcolile de viþã,
hameiºtile pe rod ºi tinere.
Vii pe rod (cod rând 05) cuprind plantaþiile viticole pe rod.
Livezi de pomi, pepiniere, arbuºti fructiferi (cod rând 06) cuprind
suprafeþele ocupate cu livezi, cu arbuºti fructiferi (coacãzi, zmeuri,
muri, agriºi, trandafiri pentru dulceaþã etc.), precum ºi terenurile
destinate producerii de material sãditor pomicol. Sunt considerate
livezi terenurile ocupate cu pomi fructiferi, în câmp sau în jurul
casei, care au cel puþin 25 de pomi fructiferi plantaþi la distanþe
aproximativ normale pe rând ºi între rânduri.
Livezi pe rod (cod rând 07) cuprind suprafeþele ocupate cu
livezi pe rod.
Teren agricol Ñ total Ñ (cod rând 08) reprezintã suma
suprafeþelor terenurilor arabile, pãºunilor naturale, fâneþelor naturale, viilor, pepinierelor viticole ºi hameiºtilor, livezilor de pomi,
pepinierelor pomicole ºi arbuºtilor fructiferi.
Fond forestier ºi alte terenuri cu vegetaþie forestierã (cod
rând 09) reprezintã suprafaþa terenurilor împãdurite, a celor în
curs de împãdurire, a perdelelor de protecþie, a pepinierelor
silvice, inclusiv rãchitãriile.
Curþi ºi clãdiri (cod rând 10) Ñ se evidenþiazã suprafeþele ocupate de curþi, clãdiri de locuit ºi construcþii gospodãreºti. Se vor
înscrie suprafeþele reale ocupate de curþi ºi clãdiri ºi nu o
suprafaþã standard.
Alte terenuri (cod rând 11) Ñ se înscrie suprafaþa ocupatã de
stufãriºuri, iazuri ºi heleºteie, ape curgãtoare, lacuri ºi bãlþi permanente, stâncãrii, grohotiºuri, nisipuri, râpe, mlaºtini, drumuri etc.
Suprafaþa totalã (cod rând 12) reprezintã suma suprafeþelor
înscrise pe rândurile cod 08, 09, 10, 11.
CAPITOLUL 3
Modul de utilizare a suprafeþei agricole situate
pe raza localitãþii
Se completeazã pentru toate categoriile de deþinãtori, cu particularitãþile menþionate mai jos.
Suprafaþa agricolã cuprinde terenurile folosite pentru obþinerea
producþiei vegetale Ñ arabile, pãºuni ºi fâneþe naturale, vii, pepiniere viticole ºi hameiºti, livezi ºi pepiniere pomicole, arbuºti fructiferi Ñ situate în perimetrele extravilan ºi intravilan ale localitãþilor.
Suprafaþa agricolã în proprietate (cod rând 01) cuprinde terenurile aflate în proprietatea gospodãriei/unitãþii cu personalitate juridicã ºi este egalã cu suprafaþa înscrisã la capitolul 2, cod
rând 08, coloana ”Situatã în localitatea de domiciliu/sediuÒ.
Suprafaþa agricolã primitã (cod rând 02) reprezintã suma
suprafeþelor primite sub diferite forme (în arendã, în parte, în asociere, sub formã de acþiuni, sub alte forme), respectiv suma
suprafeþelor cod rând 03, 04, 05, 06, 07.
Suprafaþa agricolã primitã în arendã (cod rând 03) cuprinde
terenul luat în exploatare în schimbul unei arende în bani sau în
naturã (cotã fixã) potrivit prevederilor legislaþiei în domeniu.
Suprafaþa agricolã primitã în parte (cod rând 04) cuprinde terenurile luate în exploatare în schimbul unei cote-pãrþi din producþia
obþinutã.
Suprafaþa agricolã primitã în asociere (cod rând 05) Ñ se completeazã numai de unitãþile cu personalitate juridicã ºi cuprinde
terenurile cu care s-au înscris membrii acestora în asociaþii.

Suprafaþa agricolã primitã sub formã de acþiuni (cod rând 06) Ñ
se completeazã numai de unitãþile cu personalitate juridicã ºi
cuprinde terenurile aparþinând unor persoane fizice sau juridice,
cu care s-au înscris în societãþile respective.
Suprafaþa agricolã primitã sub alte forme (cod rând 07) cuprinde
terenurile pe care gospodãria/unitatea cu personalitate juridicã le-a
primit cu titlu gratuit, prin schimb temporar, concesionare etc.
Suprafaþa agricolã datã (cod rând 08) reprezintã suma
suprafeþelor date sub diferite forme, respectiv suma suprafeþelor
cod rând 09, 10, 11, 12, 13.
Suprafaþa agricolã datã în arendã (cod rând 09) cuprinde terenurile pe care proprietarul le-a cedat unei alte gospodãrii/unitãþi
cu personalitate juridicã în vederea utilizãrii lor în schimbul unei
plãþi (arendã) în bani sau în naturã (cotã fixã).
Suprafaþa agricolã datã în parte (cod rând 10) cuprinde terenurile pe care proprietarul le-a cedat unei alte gospodãrii/unitãþi cu
personalitate juridicã în vederea utilizãrii lor, acesta primind o
cotã-parte din producþia obþinutã. Cantitatea primitã variazã în
funcþie de producþia obþinutã în anul agricol respectiv.
Suprafaþa agricolã înscrisã la o societate/asociaþie agricolã cu personalitate juridicã (cod rând 11) cuprinde terenurile cu care
proprietarul s-a înscris într-o societate/asociaþie agricolã cu personalitate juridicã. Nu se înregistreazã suprafeþele cuprinse la asociaþiile familiale (fãrã personalitate juridicã).
Suprafaþa agricolã înscrisã la o societate comercialã agricolã (ca
acþionar) (cod rând 12) cuprinde terenurile cu care proprietarul participã sub formã de acþiuni la acest tip de societate comercialã.
Suprafaþa agricolã datã sub alte forme (cod rând 13) cuprinde
terenurile date spre exploatare cu titlu gratuit, prin schimb temporar, concesionare etc.
Suprafaþa agricolã datã la societãþile/asociaþiile agricole cu personalitate juridicã (cod rând 14) cuprinde terenurile date spre exploatare societãþilor/asociaþiilor agricole cu personalitate juridicã.
Suprafaþa agricolã utilizatã (cod rând 15) cuprinde terenurile
utilizate de gospodãrie în mod direct ºi este egalã cu cod rând
01 + 02 Ð 08.
Toate suprafeþele vor fi înscrise în hectare ºi ari, þinându-se
seama cã 1 ha este egal cu 100 ari, iar 1 ar este egal cu 100 m2.
În cazul în care într-o localitate se întrebuinþeazã alte unitãþi
de mãsurã decât hectarul, cum ar fi: jugãrul, falcea, pogonul etc.,
toate declaraþiile date în asemenea unitãþi de mãsurã vor fi transformate în ha ºi ari, avându-se în vedere urmãtoarele echivalenþe:
Ñ 1 jugãr = 5.755 m2 sau 57,55 ari;
Ñ 1 pogon = 5.000 m2 = 50 ari;
Ñ 1 falce moldoveneascã = 14.322 m2 = 1,43 ha.
CAPITOLUL 4
Suprafaþa arabilã cultivatã pe raza localitãþii
Se completeazã pentru toate categoriile de deþinãtori.
Se vor înscrie suprafeþele situate pe raza comunei/oraºului/
municipiului, cultivate direct de persoane fizice ºi persoane juridice cu principalele culturi, indiferent de forma de deþinere a terenurilor respective (proprietate privatã, arendã, cote-pãrþi etc.).
Alte cereale (cod rând 07) Ñ se cuprind culturile de orez,
mei, dughie, hriºcã etc.
Alte leguminoase pentru boabe (cod rând 10) Ñ se cuprind
culturile de linte, bob, nãut, arahide, fasoliþã etc.
Plante textile Ñ total (cod rând 11) Ñ se includ culturile de in
pentru fibre, cânepã pentru fibre, bumbac, iuca, abutilon etc.
Alte plante uleioase (cod rând 15) Ñ se cuprind culturile de
ricin, in pentru ulei, muºtar, dovleac pentru seminþe, mac etc.
Alte plante pentru alte industrializãri (cod rând 18) Ñ se cuprind
culturile de sorg pentru mãturi, cicoare etc.
Plante pentru producerea de seminþe ºi seminceri (cod rând 29) Ñ
se înscriu numai suprafeþele loturilor semincere cultivate în scopul
producerii de seminþe ºi seminceri; nu se înscriu parcelele
reþinute din culturile existente în vederea obþinerii de sãmânþã.
Alte culturi (cod rând 32) Ñ se cuprind culturile neincluse în
codurile 01Ð31, inclusiv câmpuri experimentale, sere ºi rãsadniþe.
În suprafaþa arabilã cultivatã nu se cuprind terenurile situate
pe marginea strãzilor/uliþelor, care sunt cultivate cu cartofi,
legume, plante de nutreþ etc.
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CAPITOLUL 5
Pomi fructiferi Ñ în livezi ºi rãzleþi Ñ pe raza localitãþii
Se completeazã pentru toate categoriile de deþinãtori.
Pomii pe rodÑtotal (cod rând 01) reprezintã numãrul total al
pomilor fructiferi pe rod deþinuþi de gospodãrie/unitatea cu personalitate juridicã, aflaþi atât în livezi, cât ºi rãzleþi, în câmp sau în
jurul casei, pe raza comunei, oraºului, municipiului, sectorului
municipiului Bucureºti, de domiciliu/sediu.
Numãrul pomilor pe rod se defalchezã pe cod rând 02É11,
pe principalele specii de pomi.
Pomii tineri (cod rând 12) reprezintã numãrul total al pomilor,
indiferent de specie, aflaþi în masiv, rãzleþi sau în curþi, care nu
au intrat pe rod.
Duzii se înscriu separat ºi nu se cuprind în numãrul total al
pomilor.
În numãrul pomilor pe rod ºi tineri nu se cuprind pomii fructiferi de pe aliniamentele strãzilor, drumurilor ºi cãilor ferate.
CAPITOLUL 6
Suprafeþe amenajate pentru irigat
Se completeazã pentru toate categoriile de deþinãtori.
Se înscriu date cu privire la suprafeþele irigate efectiv, situate
pe raza comunei/oraºului/municipiului ºi în alte localitãþi, cultivate
direct de persoanele fizice ºi persoanele juridice, indiferent de
forma de deþinere a terenurilor respective (proprietate, arendã,
cote-pãrþi etc.).
Se înscriu suprafeþele cultivate ºi irigate, nominalizate la principalele culturi sau grupe de culturi (cod rând 02Ð10), ceea ce
reprezintã suprafaþa arabilã totalã irigatã (cod rând 01), precum ºi
categoriile de folosinþã reprezentate de pãºuni ºi fâneþe, plantaþiile
viticole ºi pomicole (cod rând 11Ð14), care însumate reprezintã
totalul terenului agricol irigat efectiv (cod rând 15).
CAPITOLUL 7
Animalele domestice la începutul anului
Se completeazã pentru toate categoriile de deþinãtori.
Se înscriu date cu privire la efectivele de animale pe total
specie ºi pe principalele grupe de vârstã ºi sex existente pe raza
localitãþii.
În localitãþile de unde în mod obiºnuit pleacã animalele la iernat
în alte localitãþi, în sãlaºuri la munte sau în bãlþi, se vor înscrie, pe
baza declaraþiei capului gospodãriei sau a unui membru major al
acesteia, ºi animalele respective. În cazul în care un animal
aparþine mai multor proprietari acesta se înscrie la gospodãria unde
se gãseºte animalul în momentul înregistrãrii (declarãrii).
Completarea acestui capitol se face astfel:
BovineÑtotal (cod rând 01) Ñ se cuprind toate animalele din
specia taurine ºi bubaline, indiferent de sex, vârstã sau destinaþie
economicã, ºi se calculeazã prin însumarea datelor de la rândurile cod 02+03+04+05+06+08+10.
Vaci ºi bivoliþe (cod rând 02) sunt femelele care, indiferent de
vârstã, greutate sau producþia de lapte, au fãtat cel puþin o datã.
Juninci gestante (cod rând 03) sunt femelele care, indiferent
de vârstã, se gãsesc la prima gestaþie.
Taurii reproducãtori (cod rând 04) sunt masculii folosiþi efectiv
pentru montã.
Boii ºi bivolii de muncã (cod rând 05) sunt masculii (taurini ºi
bubalini) castraþi, în vârstã de peste doi ani.
Tineret femel Ñ total (cod rând 06) sunt femelele destinate
reproducerii, inclusiv viþelele care au fost montate, dar nu au fost
diagnosticate ca gestante.
Tineret mascul Ñ total (cod rând 08) Ñ se înscrie totalitatea
tineretului mascul pânã la 2 ani.
Bovine la îngrãºat (cod rând 10) Ñ se înscriu bovinele adulte
puse la îngrãºat, precum ºi cele tinere destinate îngrãºãrii.
Ovine Ñ total (cod rând 11) reprezintã totalitatea ovinelor existente, indiferent de sex, vârstã, destinaþie economicã ºi locul unde
se aflã.
Oi fãtãtoare (cod rând 12) Ñ se înregistreazã femelele care
au fãtat cel puþin o datã, indiferent de vârstã.
Mioare montate (cod rând 13) Ñ se înregistreazã tineretul
femel destinat reproducerii, care a fost montat.
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Tineret sub un an (cod rând 14) Ñ se înregistreazã tineretul
mascul ºi femel nãscut în cursul anului anterior.
Caprine Ñ total (cod rând 15) Ñ se înscrie totalitatea caprinelor existente, indiferent de sex, vârstã, destinaþie economicã ºi
locul unde se aflã.
Capre (cod rând 16) sunt femelele care au fãtat cel puþin o
datã, indiferent de vârstã.
Porcine Ñ total (cod rând 17) Ñ se înscriu toate animalele din
specia porcine, indiferent de sex, vârstã ºi destinaþie economicã.
Scroafe de prãsilã (cod rând 18) Ñ se înscriu femelele care
au fãtat cel puþin o datã.
Tineret femel de prãsilã (6Ð9 luni) (cod rând 19) Ñ se înscrie
tineretul femel destinat efectiv reproducerii.
Tineret din crescãtorii (2Ð4 luni) (cod rând 20) cuprinde tineretul
mascul ºi femel aflat în perioada cuprinsã între înþãrcare ºi vârsta
la care se face clasarea pentru prãsilã sau îngrãºare. Pentru gospodãriile populaþiei se înregistreazã porcinele între 2Ð4 luni.
Cabaline Ñ total (cod rând 21) reprezintã totalitatea cabalinelor
de muncã, de reproducere (armãsari, iepe), de sport, de agrement etc.
Mãgari ºi catâri (cod rând 23) Ñ se înscriu animalele din speciile respective, indiferent de vârstã ºi sex.
Iepuri de casã (cod rând 24) Ñ se înregistreazã numãrul total
al iepurilor de casã din rasele de carne, blanã, pãr etc.
Animale de blanã (cod rând 25, 26, 27) Ñ se înregistreazã
animalele crescute cu aceastã destinaþie, indiferent de categoria
de deþinãtori.
Pãsãri Ñ total (cod rând 28) Ñ se cuprinde efectivul total de
pãsãri adulte ºi tinere, masculi ºi femele din toate speciile.
Pãsãri ouãtoare adulte (cod rând 29) Ñ se înscriu femelele
adulte din toate speciile (gãini, gâºte, raþe, curci etc.).
Albine Ñ familii (cod rând 30) Ñ se cuprinde numãrul total al
familiilor de albine; în cazul în care stupii au mai multe familii se
înscrie numãrul familiilor existente în stupii respectivi.
CAPITOLUL 8
Evoluþia efectivelor de animale în cursul anului
Se completeazã numai pentru gospodãriile populaþiei cu domiciliul în localitate ºi pentru persoanele fizice cu domiciliul în alte
localitãþi, care deþin animale pe raza localitãþii.
Datele înscrise se referã la modificãrile intervenite în efectivele
animalelor, cum sunt produºii vii obþinuþi, cumpãrãri, vânzãri,
tãieri, animale moarte etc.
Datele privind evoluþia animalelor se vor înscrie separat pentru
fiecare semestru.
Între datele înscrise în capitolul 7 ”Animalele domestice la
începutul anuluiÒ ºi cele din capitolul 8 ”Evoluþia efectivelor de
animale în cursul anuluiÒ/semestrul I existã o strânsã corelaþie.
De exemplu, datele înscrise în capitolul 7 pentru anul 2002 trebuie sã fie egale cu efectivul de la începutul anului 2001, la care
se adaugã produºii vii obþinuþi, cumpãrãrile ºi alte intrãri ºi se
scad animalele vândute, tãiate în gospodãria proprie, cele moarte
ºi alte ieºiri, înscrise în capitolul 8 ”Evoluþia efectivelor de animaleÒ pentru anul 2001.
În situaþia în care în unele gospodãrii nu sunt miºcãri în
cursul anului efectivul de la sfârºitul anului va fi identic cu cel de
la începutul anului.
În legãturã cu conþinutul indicatorilor privind evoluþia efectivelor
de animale se fac urmãtoarele precizãri:
La cod rând 01, 14, 21, 28, 35 se înscrie numãrul produºilor
obþinuþi prin fãtare în cursul anului. Se înscriu atât produºii
obþinuþi de la femelele existente în gospodãrie la începutul anului,
cât ºi cei obþinuþi de la femelele cumpãrate ulterior.
La cod rând 02, 08, 15, 22, 29, 36 se înscrie numãrul animalelor cumpãrate, indiferent de scopul cumpãrãrii (reproducere,
îngrãºare, sacrificare) ºi de locul de unde s-a fãcut cumpãrarea
(de la gospodãriile din aceeaºi localitate, de la unitãþi, din târguri,
oboare etc.).
La cod rând 03, 09, 16, 23, 30, 37 se înscriu animalele primite gratuit sau prin schimb.
La cod rând 04, 10, 17, 24, 31, 38 se înscrie numãrul animalelor vândute vii, indiferent de felul vânzãrii.
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La cod rând 05, 11, 18, 25, 32 se înscrie numãrul animalelor
tãiate în gospodãrie pentru consum propriu sau pentru a fi
vândute.
La cod rând 06, 12, 19, 26, 33, 39 se înscrie numãrul animalelor moarte. Tot aici se înscriu ºi animalele tãiate din necesitate, care nu au putut fi valorificate în hrana oamenilor, fiind
confiscate sau folosite în hrana animalelor.
La cod rând 07, 13, 20, 27, 34, 40 se înscriu animalele date
gratuit sau în schimb, precum ºi cele dispãrute (furate).

Se completeazã pentru toate categoriile de deþinãtori.
Se înscriu echipamentele existente ºi care sunt în stare de
funcþionare. Se cuprind echipamentele dobândite prin cumpãrare,
dotare, concesionare, moºtenire etc.
Echipamentele în proprietatea gospodãriilor sau a unitãþilor cu
personalitate juridicã, care sunt date cu chirie altor gospodãrii sau
altor agenþi economici, se înscriu la proprietar; nu se înscriu echipamentele luate cu chirie.
La tractoare se înscriu toate tractoarele cu cel puþin douã axe,
cu pneuri sau ºenile, destinate în principal executãrii lucrãrilor
agricole.
Motocultoarele sunt vehicule motorizate cu un singur ax.
La pluguri cu tracþiune animalã se înscriu cele tractate de un
singur animal ºi cele tractate de mai multe animale.
La semãnãtori cu tracþiune mecanicã se înscriu atât cele tractate, cât ºi cele purtate.
La semãnãtori cu tracþiune animalã se înscriu numai cele de
fabricaþie industrialã.
La maºini de stropit ºi prãfuit nu se includ echipamentele portabile.
La remorci pentru tractor se înscriu toate tipurile (monoaxiale,
cu douã sau mai multe axe).
La care ºi cãruþe nu se cuprind trãsurile, docarele, ºaretele etc.
La instalaþii pentru prepararea furajelor se cuprind bucãtãriile
furajere, uruitoarele, tocãtoarele de furaje.

Ñ la gospodãrii cu domiciliul în localitate se vor însuma
datele din volumele cu tipul 1;
Ñ la persoanele cu domiciliul în alte localitãþi se vor însuma
datele din volumele cu tipul 2;
Ñ la persoanele juridice se vor însuma datele din volumele
cu tipul 3 ºi 4.
3. Centralizarea datelor pe comunã, oraº, municipiu, sector al
municipiului Bucureºti se face în urmãtoarele perioade:
a) pânã la data de 30 ianuarie pentru datele privind efectivele
de animale, evoluþia efectivelor de animale în cursul semestrului II
al anului precedent, numãrul gospodãriilor/unitãþilor cu personalitate juridicã, terenurile în proprietate;
b) pânã la data de 15 februarie pentru datele privind utilajele,
instalaþiile agricole, mijloacele de transport, construcþiile;
c) pânã la data de 15 iunie pentru datele privind modul de
utilizare a suprafeþei agricole, suprafaþa arabilã cultivatã, numãrul
pomilor;
d) pânã la data de 30 iulie pentru datele privind evoluþia efectivelor de animale pe semestrul I.
Datele centralizate pe comune, oraºe, municipii ºi sectoare ale
municipiului Bucureºti vor fi comunicate direcþiilor generale de statisticã judeþene ºi a municipiului Bucureºti la termenele ºi pe formularele stabilite de Institutul Naþional de Statisticã ºi Studii
Economice.
Comunicarea datelor centralizate se va face sub semnãtura
primarului ºi a secretarului unitãþii administrativ-teritoriale.
La verificarea ºi analiza datelor centralizate pe localitate pot fi
consultaþi specialiºtii de la circumscripþiile sanitar-veterinare, de la
punctele de însãmânþãri artificiale, centrele agricole comunale ºi
de la oficiile judeþene pentru cadastru ºi organizarea teritoriului,
precum ºi de la direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie
alimentarã judeþene, în legãturã cu datele de care dispun.
Datele privind producþia vegetalã ºi animalã (capitolele 11 ºi
12) se stabilesc numai pentru gospodãriile populaþiei cu domiciliul
în localitate prin calcule efectuate la nivelul localitãþii pe baza
datelor centralizate înscrise în capitole din Registrul agricol Ñ
Partea a II-a ºi a datelor culese cu ajutorul sondajelor.

CAPITOLUL 10
Construcþii pe raza localitãþii

CAPITOLUL 11
Producþia vegetalã

Se completeazã pentru toate categoriile de deþinãtori.
Se înscriu date cu privire la casele de locuit, grajduri ºi alte
construcþii gospodãreºti deþinute în proprietate pe raza localitãþii.
La gospodãriile care posedã construcþii de locuit ce au în prelungire încãperi care servesc drept grajd, ºure etc. se vor defalca
suprafaþa destinatã pentru locuit ºi suprafaþa destinatã pentru
adãpostul animalelor (grajd).
Dacã într-o gospodãrie se gãsesc douã sau mai multe case
de locuit, acestea se vor înscrie fiecare pe rânduri separate.
Se considerã o singurã clãdire aceea ale cãrei pãrþi, deºi au
numãr diferit de etaje ºi au intrãri separate, constituie o construcþie unitarã din punct de vedere al sistemului constructiv.
Suprafaþa construitã se considerã suprafaþa cuprinsã în conturul exterior al zidurilor înconjurãtoare.
În cazul clãdirilor cu mai multe etaje se va înscrie suprafaþa
construitã desfãºuratã Ñ total, care reprezintã suma suprafeþelor
secþiunilor orizontale ale tuturor nivelurilor clãdirii (subsol, parter,
etaj, mansardã, exclusiv podurile circulabile ºi necirculabile), delimitate de conturul exterior al pereþilor exteriori. În suprafaþa construitã desfãºuratã nu se cuprind suprafeþele aferente treptelor
exterioare, teraselor neacoperite, curþilor interioare ºi exterioare de
luminã sau de acces mai mari de 4 m2, subsolurile tehnice.

Datele privind suprafaþa cultivatã, pe culturi, se iau din
capitolul 4.
Producþia medie la hectar se înscrie pe baza rezultatelor sondajelor efectuate la un numãr de gospodãrii a cãror suprafaþã cultivatã reprezintã 10Ñ15% din suprafaþa culturii respective pe total
localitate.
Sondajul ºi completarea chestionarului prezentat în anexa
nr. 1 la prezentele norme tehnice se efectueazã în termen de
5Ñ10 zile de la încheierea recoltãrii fiecãrei culturi.
La efectuarea sondajului ºi completarea chestionarului privind
producþia obþinutã vor fi antrenaþi ºi specialiºti de la centrele
agricole.
De exemplu:
Gospodãriile populaþiei din localitatea A au cultivat cu grâu
420 ha. A fost selectat un eºantion de 21 de gospodãrii care au
cultivat 56 ha, adicã 13,3% din suprafaþa totalã cultivatã cu grâu.
Specialistul anchetator va completa chestionarul-model prezentat în anexa nr. 1, astfel:

CAPITOLUL 9
Utilaje, instalaþii agricole ºi mijloace de transport
existente la începutul anului

III. CENTRALIZAREA DATELOR DIN REGISTRUL AGRICOL
PARTEA a II-a

1. Registrul agricol Ñ Partea a II-a Ñ Tabele centralizatoare
se completeazã într-un exemplar la nivelul comunei, oraºului,
municipiului ºi sectoarelor municipiului Bucureºti.
2. Pe baza datelor înscrise în Registrul agricol Ñ Partea I se
organizeazã evidenþa centralizatã pe comunã, oraº, municipiu ºi
sectoare ale municipiului Bucureºti, completându-se tabelele din
Registrul agricol Ñ Partea a II-a. La capitolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
ºi 10 centralizarea se va face astfel:

Nr. Numele ºi prenumele
crt. capului gospodãriei
A

Suprafaþa cultivatã
ha
ari

Producþia obþinutã
(kg)

1

2

B

1. Avram T. Ion
2. Marius A. Pop
.
.
.
21.
Total:

1
0

25
75

3.500
1.950

1

75

5.250

56

25

159.600
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Producþia medie la hectar pe eºantionul format din cele 21 de
gospodãrii se determinã dupã cum urmeazã:
159.600
pm =
= 2.837,33 Å 2.837 kg/ha
56,25
În capitolul 11 pe rândul 01 se înscrie 420 ha în coloana ”Suprafaþa cultivatãÒ ºi 2.837 kg în coloana ”Producþia medieÒ.
În coloana ”Producþia totalãÒ se înscrie rezultatul înmulþirii:
2.837 x 420 = 1.191.540 kg, adicã 1.191,5 tone.
În acest mod se procedeazã pentru toate culturile.
Pentru producþia de fructe indicatorii de calcul sunt ”Numãrul
pomilor pe rodÒ ºi ”Producþia de fructe pe un pomÒ; se procedeazã potrivit exemplului prezentat mai sus.
CAPITOLUL 12
Producþia animalã
Se vor raporta date pentru principalele produse animale
obþinute de gospodãriile populaþiei. Producþia animalã se determinã pe baza efectivelor de animale ºi a producþiei medii stabilite
prin sondaje.
În subcapitolul 12.1 rând 01, 04, 07 ºi 10 la numãrul de animale sacrificate se vor trece datele din capitolul 8 ”Evoluþia efectivului de animale în gospodãriile populaþieiÒ (rândurile 05, 18, 25
ºi 32 pentru speciile respective). Pe rândurile 3, 6, 9 ºi 12 se va
înregistra greutatea totalã a animalelor sacrificate, exprimatã în
tone greutate vie.
În subcapitolul 12.2 rând 13 se va înscrie numãrul mediu de
vaci ºi bivoliþe, calculat ca medie aritmeticã simplã, respectiv se
va aduna numãrul de vaci ºi bivoliþe existent la începutul anului
ºi cel de la sfârºitul anului ºi se va împãrþi la 2. Datele de la
începutul anului ºi cele de la sfârºitul anului se vor extrage din
centralizatorul pe comunã Ñ capitolul 7 ”Animale domestice Ñ
Situaþia la începutul anului.Ò
Pe rândul 17 se va înscrie cantitatea de lapte consumatã, în
medie, de un viþel în cursul anului raportat, stabilitã prin apreciere
în funcþie de rasã, destinaþia viþelului (producþie sau îngrãºare), starea sanitar-veterinarã a femelelor-matcã, posibilitãþile de furajare din
gospodãrii ºi de modul de alãptare (supt natural sau la gãleatã).
Pe rândul 18 se va înscrie cantitatea totalã de lapte consumatã de viþel prin înmulþirea cantitãþii medii stabilite ca fiind consumatã de un viþel (rând 17) cu numãrul viþeilor obþinuþi în cursul
anului (capitolul 8 ”Evoluþia efectivelor de animaleÒ, rând 01).
În subcapitolele 12.3 ºi 12.4, rândurile 19 ºi 22, se va înscrie
numãrul oilor ºi caprelor mulse, care se va stabili diminuându-se
efectivul de oi fãtãtoare, mioare ºi, respectiv, capre, existent la
începutul anului, cu numãrul animalelor moarte în cursul anului,
calculat pe baza indicelui de mortalitate.
Pe rândul 25 subcapitolul 12.5 se va înscrie numãrul oilor
tunse, care se va calcula scãzându-se din efectivul total de ovine
de la începutul anului numãrul ovinelor adulte moarte în cursul
anului, stabilit pe baza indicelui de mortalitate, ºi al celor vândute.
Pe rândul 28 subcapitolul 12.6 la numãrul pãsãrilor care au
ouat se vor înregistra toate femelele ouãtoare din speciile de
pãsãri domestice, respectiv gãini, raþe, gâºte, curci ºi bibilici.
Datele se vor stabili cu ajutorul mediei aritmetice simple pe baza
numãrului pãsãrilor ouãtoare de la începutul ºi sfârºitul anului,
împãrþit la 2. Datele de la începutul ºi sfârºitul anului se vor

extrage din centralizatorul pe comunã Ñ capitolul 7 ”Animale
domestice Ñ Situaþia la începutul anuluiÒ (rândul 29).
Pentru numãrul familiilor de albine de la care s-a extras miere
(rândul 31) sursa în baza cãreia se vor stabili datele este situaþia
centralizatã din Registrul agricol privind numãrul familiilor de
albine (capitolul 7, rândul 30) din care se scade numãrul familiilor
dispãrute pânã la începutul primului cules. Proporþia familiilor de
albine dispãrute este în funcþie de intensitatea iernii, condiþiile de
hrãnire, situaþia sanitarã (frecvenþa ºi intensitatea epizootiilor).
Aprecierile privind proporþia familiilor de albine dispãrute în
iarnã ºi a producþiei medii pe familie de albine se vor face
împreunã cu apicultorii din comunã.
De asemenea, se vor utiliza ºi informaþiile culese prin sondaj
de la gospodãrii.
Pe rândul 33 se va înscrie producþia totalã de miere extrasã,
stabilitã în funcþie de producþia medie apreciatã de organele tehnice zooveterinare în colaborare cu apicultorii din comunã, membri ai asociaþiilor crescãtorilor de albine, precum ºi din informaþiile
culese prin sondaj de la gospodãrii.
Autoritãþile administraþiei publice locale vor organiza, cu ocazia
înscrierii datelor în Registrul agricol, sondaje pentru culegerea de la
gospodãriile populaþiei a informaþiilor cu privire la producþia animalã.
Sondajul se va efectua la 5% din numãrul total al gospodãriilor
populaþiei, ceea ce înseamnã cã din 20 de gospodãrii se alege una.
Selectarea se va face pe baza Registrului agricol în care gospodãriile
sunt înscrise în ordinea numãrului casei. Pentru a se evita cuprinderea repetatã a aceloraºi gospodãrii se va proceda astfel:
Ñ pentru anul 2001 se aleg gospodãriile înscrise în Registrul
agricol la nr. 1, 21, 41, 61... etc.;
Ñ pentru anul 2002 Ñ gospodãriile nr. 3, 23, 43, 63... etc.;
Ñ pentru anul 2003 Ñ gospodãriile nr. 5, 25, 45, 65... etc.;
Ñ pentru anul 2004 Ñ gospodãriile nr. 7, 27, 47, 67... etc.;
Ñ pentru anul 2005 Ñ gospodãriile nr. 9, 29, 49, 69... etc.
Informaþiile ce se obþin de la gospodãriile selectate se înscriu
într-un chestionar potrivit modelului cuprins în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.
Datele culese de la gospodãriile cuprinse în sondaj vor fi utilizate pentru determinarea producþiei pe total comunã, oraº, municipiu, astfel:
a) pe rândul ”Total pentru gospodãriile cuprinse în sondajeÒ se
completeazã suma datelor înscrise în fiecare coloanã;
b) se calculeazã nivelul mediu al indicatorilor prin împãrþirea
datelor de pe rândul ”TotalÒ, dupã cum urmeazã:
col. 2: col. 1 Ñ pentru greutatea medie la sacrificare a bovinelor;
col. 4: col. 3 Ñ pentru greutatea medie la sacrificare a porcinelor;
col. 6: col. 5 Ñ pentru greutatea medie la sacrificare a ovinelor;
col. 8: col. 7 Ñ pentru greutatea medie la sacrificare a caprinelor;
col. 10: col. 9 Ñ pentru producþia medie de lapte de vacã ºi bivoliþã;
col. 12: col. 11 Ñ pentru producþia medie de lapte de oaie;
col. 14: col. 13 Ñ pentru producþia medie de lapte de caprã;
col. 16: col. 15 Ñ pentru producþia medie de lânã;
col. 18: col. 17 Ñ pentru producþia medie de ouã;
c) rezultatele obþinute prin calculele menþionate la lit. b) privind
nivelurile medii se înscriu în capitolul 12 din centralizatorul
Registrului agricol pe rândurile 02, 05, 08, 11, 14, 20, 23, 26 ºi 29;
d) extinderea datelor se face potrivit indicaþiilor de calcul din
capitolul 12.
ANEXA Nr. 1
la normele tehnice

Judeþul .......................................................
Comuna/oraºul/municipiul .........................
CHESTIONAR

privind producþia vegetalã obþinutã de gospodãriile populaþiei în anul ..........
Numãrul
gospodãriei

Numele ºi
prenumele

A
B
.............
.............
.............
.............
.............
.............
Total pentru gospodãriile
cuprinse în sondaj

Grâu+secarã
Producþia
Suprafaþa
totalã
(ha)
(t)
1

2

Orz+orzoaicã
Producþia
Suprafaþa
totalã
(ha)
(t)
3

4

Culturile*)
Porumb boabe
Producþia
Suprafaþa
totalã
(ha)
(t)
5

6

Floarea-soarelui
Producþia
Suprafaþa
totalã
(ha)
(t)
7

8

..........................................

9

10

*) Se vor înscrie culturile existente în cadrul localitãþii, în ordinea existentã în Registrul agricol.
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Ñ

12

Total pentru
gospodãriile cuprinse
în sondaj

...........
...........

1

1.721. Ilie P.
Vasile

...
...

501. Adam Petre

...........
...........

Ñ

41. Tãnase V.
Ion

...
...

Ñ

21. Marin T.
Ion

1

Nr.
animale
sacrificate

2

B

Numele ºi
prenumele
proprietarului

1. Petru I.
Nicolae

A

Numãrul
gospodãriei

Porcine

Ovine

Caprine

Preþul 3.048 lei

3.110

Ñ

70

Ñ

Ñ

870

2

1

1

2

1

65

Ñ

3

7.520

Ñ

110

90

300

130

4

5

34

2

Ñ

2

Ñ

5

784

70

Ñ

40

Ñ

75

6

18

2

Ñ

1

1

Ñ

7

310

15

Ñ

35

8

Ñ

8

1

1

36

Ñ

1

Ñ

9

Lapte de oaie

72.140

Ñ

2.050

Ñ

1.900

1.800

10

76

Ñ

5

Ñ

10

11

2.280

Ñ

120

Ñ

300

12

Producþia
Producþia
totalã
totalã
de
Nr.
de
lapte
oi mulse
lapte
muls
muls
(l)
(l)

Lapte de vacã
ºi bivoliþã

Greutate
Greutate
Greutate
Greutate
Nr.
Nr. vaci
Nr.
Nr.
totalã
totalã
totalã
totalã
animale
ºi bivoliþe
animale
animale
în viu
în viu
în viu
în viu
sacrificate
mulse
sacrificate
sacrificate
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)

Bovine

CHESTIONAR

13

Ñ

275

320

Ñ

14

Producþia
totalã
de
lapte
muls
(l)

22 6.350

Nr.
capre
mulse

Lapte de caprã

privind producþia animalã obþinutã de gospodãriile populaþiei în anul ............

Judeþul .....................................................
Comuna/oraºul/municipiul ......................

90

Ñ

5

Ñ

12

15

Nr.
ovine
tunse

Ouã

265

Ñ

15

Ñ

42

16

820

7

12

10

15

17

79.885

630

900

1.020

1.250

18

Producþia
Nr.
Producþia
totalã
pãsãri
totalã
(kg)
ouãtoare (buc.)

Lânã

ANEXA Nr. 2
la normele tehnice
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