
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1 din data de 4 ianuarie 2010 
 

HOTĂRÂRE nr. 1632 din 29 decembrie 2009 
privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014 

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (3) şi al art. 18 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 98/2009, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art. 1 
Se aprobă registrul agricol pentru perioada 2010- 2014. Formularele registrului agricol, gestionat atât 
pe suport hârtie, cât şi în format electronic, sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*), care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2 
Cheltuielile privind tipărirea şi difuzarea registrelor agricole, precum şi cele privind gestionarea 
registrului agricol în format electronic vor fi suportate din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz. 
 
Art. 3 
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin comun al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului finanţelor publice 
şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică se aprobă normele tehnice de completare a 
registrului agricol. 
 
Art. 4 
Registrele agricole pentru perioada 2010-2014, potrivit formularelor aprobate prin prezenta hotărâre, se 
întocmesc începând cu data de 1 ianuarie 2010, dată de la care se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 
175/2007 privind registrul agricol pentru perioada 2007-2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 140 din 26 februarie 2007. 
-****- 
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Contrasemnează: 
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p. Ministrul administraţiei şi internelor, 

Mihai Capră, 
secretar de stat 

Ministrul finanţelor publice, 
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu 

 



ANEXA Nr. 1:  
PARTEA I: Tabele  individuale la nivel de gospod�rie/exploata�ie agricol� 
individual�/persoan� fizic� autorizat�/întreprindere individual�/întreprindere familial� �i 
unit��i cu personalitate juridic� 

 
 
 

 
ROMÂNIA 
REGISTRUL AGRICOL 
 2010-2014 
Jude�ul ................................... 
Localitatea2) ................................................. 
Localitatea component�(satul).......................................... 
Cod SIRUTA |_||_||_||_||_||_| 
TIPUL |__| 
VOLUMUL |__| 
Date de identificare 
Pozi�ia num�rul        

 
Gospod�rie/Exploata�ie agricol� individual�/Persoan� fizic� 
autorizat�/Întreprindere individual�/Întreprindere familial� 
 Strada .......................................... Nr.......  
 Bloc nr....scara.....etaj.....apartament nr........ 
 Codul exploata�iei |_||_||_||_||_||_| 
 Nr. unic de identificare ID:RO|_||_||_||_||_||_||_||_| 
 Cod Unic de Identificare (CNP/CUI/COD FISCAL) |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 
 Domiciliul stabil 1):  
 Jude�ul ..................................................... 
 Localitatea2) ................................................. 
 COD SIRUTA |_||_||_||_||_||_| 

 Anii Semn�tura declarantului 

2010   

2011   

2012   

2013   

2014   

 
1)Se completeaz� pentru persoanele cu domiciliul în alte localit��i 
2)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul �i sectoarele municipiului Bucure�ti 

 Unit��i cu personalitate juridic� 
 
Denumirea unit��ii ........................................... 

Jude�ul ........................................................... 

Localitatea2) .................................................COD SIRUTA |_||_||_||_||_||_| 
Strada ..........nr. ....... bloc nr....scara.....etaj.....apartament nr.......                                                  

Reprezentantul legal al unit��ii cu personalitate juridic� care are teren în proprietate 
-Numele �i prenumele: 
-Domiciliul stabil: 
-Localitatea2) ........................COD SIRUTA |_||_||_||_||_||_|   
-Strada ..........nr. ....... bloc nr....scara.....etaj.....apartament nr....... 

Denumirea subunit��ii ....................................... 

Sediul/Localitatea2)..................................................                                                                                  

Strada ..........nr. ....... bloc nr....scara.....etaj.....apartament nr....... 

Codul exploata�iei |_||_||_||_||_||_| 
Nr. unic de identificare ID: RO|_||_||_||_||_||_||_||_| 
Cod Unic de Identificare (CUI/COD FISCAL) |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 
 

 
Anii Semn�tura declarantului 

2010   

2011   

2012   

2013   

2014   

 



 
CAPITOLUL I: Componen�a gospod�riei/exploata�iei agricole f�r� 
personalitate juridic� 
 

Leg�turi de rudenie Numele �i prenumele membrilor 
gospod�riei/exploata�iei agricole 
f�r� personalitate juridic� 

Cod 
rând 

Cod numeric 
personal 

Cod 
Sex 

M = 1 
F = 2 

Denumire Cod 2) 

Data 
na�terii 

Men�iuni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  01     Cap gospod�rie/Cap 
exploata�ie agricol� f�r� 
personalitate juridic� 

1       

  02               

  03               

  04               

  05               

  06               

  07               

  08               

  09               

  10               

  11               

  12               

  13               

  14               

2) Cod leg�tur� de rudenie: 
- 1 = cap de gospod�rie 
- 2 = so�/so�ie; 
- 3 = fiu/fiic�; 
- 4 = alte rude; 
- 5 = neînrudit 

 
CAPITOLUL II:     a)Terenuri aflate în proprietate 
 

2010 2011 

Situate în: Situate în: 

Total 
localitatea1) 

de 
domiciliu / 

sediu 

alte 
localit��i1) 

Total localitatea1) 
de domiciliu 

/ sediu 

alte 
localit��i1) 

Categorii de teren 
Cod 
rând 

ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari 

A B 1 2 3 4 5 6 

Teren arabil(inclusiv sere �i solarii) 01                        

P��uni naturale 02                        

Fâne�e naturale 03                        

Vii, pepiniere viticole �i hamei�ti 04                        

din care:- vii pe rod 05                        

        -hamei�ti (total) 06             

Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbu�ti fructiferi 07             

din care: -livezi pe rod 08             

Gr�dini familiale2) 09             

(Teren agricol - total cod (01+02+03 + 04+07+09) 10             

P�duri �i alte terenuri cu vegeta�ie forestier� 11             

din care: p�duri 12             

Drumuri �i c�i ferate 13             

Construc�ii 14             

Terenuri degradate �i neproductive 15             

Ape �i b�l�i 16             

Teren neagricol total - cod (11+13+14+15+16) 17             

Suprafa�a total� - cod (10+17) 18             
 

1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) Suprafa�a agricol� destinat� ob�inerii produselor agricole, în principal, pentru consumul membrilor exploata�iei 
agricole �i numai ocazional surplusul de produse agricole provenit de pe aceste suprafe�e este destinat vânz�rii. 
Aceste suprafe�e m�soar� maximum 15 ari (1500 mp) �i sunt separate de restul suprafe�elor agricole (ex. 
Gr�dina din jurul casei). 

 

 



 
CAPITOLUL II:     a)Terenuri aflate în proprietate -continuare- 
 

2012 2013 

Situate în: Situate în: 

Total localitatea1) 
de domi-

ciliu / sediu 

alte loca- 
lit��i1) 

Total localitatea1) de 
domiciliu / 

sediu 
alte localit��i1) 

Categorii de teren 
Cod 
rând 

ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari 

A B 7 8 9 10 11 12 

Teren arabil(inclusiv sere �i solarii) 01                        

P��uni naturale 02                        

Fâne�e naturale 03                        

Vii, pepiniere viticole �i hamei�ti 04                        

din care:- vii pe rod 05                        

        -hamei�ti (total) 06             

Livezi de pomi, pepiniere pomicole, 
arbu�ti fructiferi 

07             

din care: -livezi pe rod 08             

Gr�dini familiale2) 09             

(Teren agricol - total cod (01+02+03 
+ 04+07+09) 

10             

P�duri �i alte terenuri cu vegeta�ie 
forestier� 

11             

din care: p�duri 12             

Drumuri �i c�i ferate 13             

Construc�ii 14             

Terenuri degradate �i neproductive 15             

Ape �i b�l�i 16             

Teren neagricol total - cod 
(11+13+14+15+16) 

17             

Suprafa�a total� - cod (10+17) 18             
 

CAPITOLUL II:     a)Terenuri aflate în proprietate -continuare- 
 

2014 

Situate în: 
Total localitatea1) de 

domiciliu / sediu 
alte localit��i1) 

Categorii de teren 
Cod 
rând 

ha ari ha ari ha ari 

A B 13 14 15 

Teren arabil(inclusiv sere �i solarii) 01            

P��uni naturale 02            

Fâne�e naturale 03            

Vii, pepiniere viticole �i hamei�ti 04            

din care:- vii pe rod 05            

        -hamei�ti (total) 06       

Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbu�ti fructiferi 07       

din care: -livezi pe rod 08       

Gr�dini familiale2) 09       

(Teren agricol - total cod (01+02+03 + 04+07+09) 10       

P�duri �i alte terenuri cu vegeta�ie forestier� 11       

din care: p�duri 12       

Drumuri �i c�i ferate 13       

Construc�ii 14       

Terenuri degradate �i neproductive 15       

Ape �i b�l�i 16       

Teren neagricol total - cod (11+13+14+15+16) 17       

Suprafa�a total� - cod (10+17) 18       
 
 
 
 
 

 



b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea 
gospod�riei/exploata�iei agricole f�r� personalitate juridic�  �i a unit��ilor 
cu personalitate juridic� 
 

ANUL 2010 

Suprafa�a Localizarea parcelei/tarla/sol� 

intravilan extravilan 

Denumirea 
parcelei/tarlalei/solei 

Cod 
rând 

ha ari ha ari 

Nr. topografic al 
parcelei/tarlalei/so-
lei sau denumirea 
locului, potrivit 
toponimiei/denumirii 
specifice zonei 
respective, astfel 
cum este cunoscut� 
de localnici 

C.F. 
Nr. 

cadastral 
sau 

topografic 
�i nr. de 

carte 
funciar�, 
dup� caz. 

Categoria de 
folosin�� 

Nr. 
bloc 
fizic 

Adresa/Men�iuni 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  
 
 
b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea 
gospod�riei/exploata�iei agricole f�r� personalitate juridic�  �i a unit��ilor  
cu personalitate juridic� -continuare- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANUL 2011 

Suprafa�a Localizare parcel�/tarla/sol� 

intravilan extravilan 

Denumirea 
parcelei/tarlalei/solei 

Cod 
rând 

ha ari ha ari 

Nr. topografic al 
parcelei/tarlalei/so-
lei sau denumirea 
locului, potrivit 
toponimiei/denumirii 
specifice zonei 
respective, astfel 
cum este cunoscut� 
de localnici 

C.F. 
Nr. 

cadastral 
sau 

topografic 
�i nr. de 

carte 
funciar�, 
dup� caz. 

Categoria de 
folosin�� 

Nr. 
bloc 
fizic 

Adresa/Men�iuni 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 
b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea 
gospod�riei/exploata�iei agricole f�r� personalitate juridic�  �i a unit��ilor 
cu personalitate juridic� -continuare- 
 

ANUL 2012 

Suprafa�a Localizare parcel�/tarla/sol� 

intravilan extravilan 

Denumirea 
parcelei/tarlalei/solei 

Cod 
rând 

ha ari ha ari 

Nr. topografic al 
parcelei/tarlalei/so-
lei sau denumirea 
locului, potrivit 
toponimiei/denumirii 
specifice zonei 
respective, astfel 
cum este cunoscut� 
de localnici 

C.F. 
Nr. 

cadastral 
sau 

topografic 
�i nr. de 

carte 
funciar�, 
dup� caz. 

Categoria de 
folosin�� 

Nr. 
bloc 
fizic 

Adresa/Men�iuni 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea 
gospod�riei/exploata�iei agricole f�r� personalitate juridic�  �i a unit��ilor 
cu personalitate juridic� -continuare- 
 

ANUL 2013 

Suprafa�a Localizare parcel�/tarla/sol� 

intravilan extravilan 

Denumirea 
parcelei/tarlalei/solei 

Cod 
rând 

ha ari ha ari 

Nr. topografic al 
parcelei/tarlalei/so-
lei sau denumirea 
locului, potrivit 
toponimiei/denumirii 
specifice zonei 
respective, astfel 
cum este cunoscut� 
de localnici 

C.F. 
Nr. 

cadastral 
sau 

topografic 
�i nr. de 

carte 
funciar�, 
dup� caz. 

Categoria de 
folosin�� 

Nr. 
bloc 
fizic 

Adresa/Men�iuni 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea 
gospod�riei/exploata�iei agricole f�r� personalitate juridic�  �i a unit��ilor 
cu personalitate juridic� -continuare- 
 
 

ANUL 2014 

Suprafa�a Localizare parcel�/tarla/sol� 

intravilan extravilan 

Denumirea 
parcelei/tarlalei/solei 

Cod 
rând 

ha ari ha ari 

Nr. topografic al 
parcelei/tarlalei/so-
lei sau denumirea 
locului, potrivit 
toponimiei/denumirii 
specifice zonei 
respective, astfel 
cum este cunoscut� 
de localnici 

C.F. 
Nr. 

cadastral 
sau 

topografic 
�i nr. de 

carte 
funciar�, 
dup� caz. 

Categoria de 
folosin�� 

Nr. 
bloc 
fizic 

Adresa/Men�iuni 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
c) Identificarea p�durilor proprietate privat� în raport cu grupa 
func�ional� �i vârsta 
 
 

 
SUPRAFA�A 2) 

în grupa II func�ional� cu vârsta >20 
de ani 

 
TOTAL� 

din 
care: 2010 2011 2012 2013 2014 

PROPRIETAR1) 
 
 
 
 

 

Cod 
rând 

Unitatea de 
produc�ie 

(U.P.) 

Unitatea 
amenajistic� 

(u.a.) 

ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari 

A B              1 2 3 4 5 6 7 8 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
1) poate fi: persoan� fizic� �i în acest caz se va înregistra  numele �i prenumele acesteia 
sau unitate cu personalitate juridic� �i atunci se va înregistra denumirea acesteia 
2) Suprafe�ele sunt exprimate în hectare cu dou� zecimale 
   Datele din coloanele 1,2,3,4,5,6,7,8 se preiau anual din amenajamentele silvice 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITOLUL III: Modul de utilizare a suprafe�elor agricole 
situate pe raza localit��ii1) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 
  

Cod 
rând ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari 

A B 1 2 3 4 5 

Suprafa�a agricol� în 
proprietate = Capitolul II, 
punctul a) Terenuri aflate 
în proprietate,  cod 10,  
coloanele 2,5,8,11,14. 

01                     

Suprafa�a agricol� 
primit� (cod 03+ ... +08) 

02                     

- în arend� 03                     

- în parte 04                     

- cu titlu gratuit 05           

- în concesiune 06           

- în asociere 07                     

- sub alte forme 08                     

Suprafa�a agricol� dat� 
(cod 10+... + 15) 

09                     

- în arend� 10                     

- în parte 11                     

- cu titlu gratuit 12           

- în concesiune 13           

- în asociere 14                     

- sub alte forme 15                     

din rândul 09  
- la unit��i cu 

personalitate juridic� 

16                     

Suprafa�a agricol� 
utilizat� cod (01+02-09) 

17                     

1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 
CAPITOLUL IV: a) Suprafa�a arabil� situat� pe raza localit��ii1) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Cultura 
Cod 
rând ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari 

A B 1 2 3 4 5 

Cereale pentru boabe – total 
(exclusiv s�mân�a) cod 
(02+...+17) 

01                     

Grâu comun de toamn� 02           

Grâu comun de prim�var� 03           

Grâu dur de toamn� 04           

Grâu dur de prim�var� 05           

Secar� de toamn� 06           

Secar� de prim�var� 07           

Orz 08                     

Orzoaic� de toamn� 09                     

Orzoaic� de prim�var� 10           

Ov�z 11           

Porumb boabe 12           

Sorg pentru boabe 13                     

Triticale de toamn� 14                     

Triticale de prim�var� 15           

Orez 16           

Alte cereale 17                     

Leguminoase boabe – total 
(exclusiv s�mân�a) cod 
(19+20+21)  

18           

Maz�re boabe 19                     

Fasole boabe 20                     

Alte leguminoase  boabe (linte, 
bob, m�z�riche, lupin dulce, n�ut 

21                     



2010 2011 2012 2013 2014 
Cultura 

Cod 
rând ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari 

A B 1 2 3 4 5 

etc.) 

R�d�cinoase – total cod 
(23+24+25) 

22           

Sfecl� de zah�r (exclusiv s�mân��) 23           

Sfecl� furajer�  (exclusiv s�mân��) 24           

Alte r�d�cinoase furajere (morcovi 
furajeri, napi, etc.) (exclusiv 
s�mân��)  

25           

Cartofi – total (inclusiv s�mân��) 26           

Plante textile - total (exclusiv 
s�mân�a) cod (28+29) 

27                     

In pentru fibr� 28           

Cânep� pentru fibr� 29           

Plante oleaginoase - total 
(exclusiv s�mân�a) cod 
(31+...+36) 

30           

Floarea soarelui 31                     

Rapi�� pentru ulei 32                     

Soia boabe 33                     

Mu�tar 34           

In pentru ulei 35           

Alte plante oleaginoase (arahide, 
mac, ricin,  susan, �ofr�nel, etc.)  

36                     

Plante pentru alte 
industrializ�ri – total (exclusiv 
s�mân�a) cod (38+39) 

37                     

Tutun 38                     

Sorg pentru m�turi 39           

Plante medicinale, aromatice �i 
condimente – total (exclusiv 
s�mân�a) cod (41                        
+42+43+44)  

40                     

Coriandru 41                     

Chimion 42           

Fenicul 43           

Alte plante medicinale, aromatice 
�i condimente 

44           

Legume în câmp - total 
(exclusiv s�mân�a) cod 
(46+...+56+58+...+75) 

45                     

Conopid� �i brocoli 46           

Varz� alb� 47           

Gulii �i gulioare 48           

Alte v�rzoase (varz� ro�ie, varz� 
de Bruxelles, etc.) 

49           

�elin� frunze 50           

Praz 51           

Salat� 52           

Spanac 53           

Alte legume cultivate pentru frunze 54           

Tomate total 55                     

Castrave�i total 56                     

din care: corni�on 57           

Ardei total 58                     

Vinete 59           

Dovleci 60           

Dovlecei 61           

Alte legume cultivate pentru fruct 62           

Morcovi 63           

Usturoi 64           

Ceap� 65           

Sfecl� ro�ie 66           

�elin� (r�d�cin�) 67           

Alte legume r�d�cinoase (albitur�, 
hrean, ridichi de lun�, ridichi 

68           



2010 2011 2012 2013 2014 
Cultura 

Cod 
rând ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari 

A B 1 2 3 4 5 

negre, etc.) 

Maz�re p�st�i 69           

Fasole p�st�i 70           

Alte legume p�st�i 71           

Porumb zaharat 72           

Ciuperci cultivate 73                     

Pepeni verzi  74                     

Pepeni galbeni 75           

Plante de nutre� –total 
(exclusiv s�mân�a) cod 
(77+...+81) 

76                     

Porumb verde furajer   77           

Alte plante anuale pentru fân �i 
mas� verde  

78           

Trifoi �i amestec de plante furajere 79           

Lucern� 80                     

Alte plante furajere perene 81           

Plante pentru producerea de 
semin�e �i seminceri, loturi 
semincere pentru 
comercializare -total cod 
(83+100+104+108+111+118+ 
+121+126+141) 

82                     

a) Cereale pentru s�mân�� –total 
cod (84+...+99) 

83     
 

      

Grâu comun de toamn� 84           

Grâu comun de prim�var� 85           

Grâu dur de toamn� 86           

Grâu dur de prim�var� 87           

Secar� de toamn� 88           

Secar� de prim�var� 89           

Orz 90           

Orzoaic� de toamn� 91           

Orzoaic� de prim�var� 92           

Ov�z 93           

Porumb boabe 94           

Sorg pentru boabe 95           

Triticale de toamn� 96           

Triticale de prim�var� 97           

Orez 98           

Alte cereale pentru s�mân��  99           

b) Leguminoase boabe pentru 
s�mân��  – total cod 
(101+102+103)  

100           

Maz�re boabe 101           

Fasole boabe 102           

Alte leguminoase  boabe pentru 
s�mân�� 

103           

c) R�d�cinoase  pentru s�mân�� – 
total cod (105+106+107) 

104           

Sfecl� de zah�r  105           

Sfecl� furajer�   106           

Alte r�d�cinoase furajere  pentru 
s�mân�� 

107           

d) Plante textile pentru s�mân�� - 
total  cod (109+110) 

108           

In pentru fibr� 109           

Cânep� pentru fibr� 110           

e) Plante oleaginoase pentru 
s�mân�� - total  cod 
(112+...+117) 

111            

Floarea soarelui 112           

Rapi�� pentru ulei 113           

Soia boabe 114           

Mu�tar 115           



2010 2011 2012 2013 2014 
Cultura 

Cod 
rând ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari 

A B 1 2 3 4 5 

In pentru ulei 116           

Alte plante oleaginoase  pentru 
s�mân�� 

117           

f) Plante pentru alte industrializ�ri 
pentru s�mân�� – total  cod 
(119+120) 

118           

Tutun 119           

Sorg pentru m�turi 120           

g) Plante medicinale, aromatice �i 
condimente  pentru s�mân�� – 
total cod (122+123+124+125)  

121           

Coriandru 122           

Chimion 123           

Fenicul 124           

Alte plante medicinale, aromatice 
�i condimente pentru s�mân�� 

125           

h) Culturi horticole pentru 
s�mân�� –total cod (127+...+140) 

126           

Tomate 127           

Ceap� s�mân�� 128           

Arpagic 129           

Usturoi 130           

Varz� 131           

Ardei 132           

Castrave�i 133           

R�d�cinoase 134           

Maz�re p�st�i 135           

Fasole p�st�i 136           

Pepeni verzi 137           

Pepeni galbeni 138           

Alte semin�e horticole 139           

Seminceri legumicoli (plante 
mam�) 

140           

i) Plante de nutre� pentru s�mân�� 
–total cod (142+143+144) 

141           

Leguminoase perene 142           

Graminee perene 143           

Anuale �i bianuale 144           

C�p�unerii 145           

Flori, plante ornamentale �i 
dendrologice în câmp 

146           

R�sadni�e 147           

Suprafa�a construit� a serelor 148           

Suprafa�a construit� a 
solariilor 

149           

Total suprafa�� arabil� 
cultivat� cod 
(01+18+22+27+30+37+ 
+40+45+76+82+145+...+149) 

150           

Teren necultivat 151           

Ogoare 152           

Total teren arabil cod (150 
+151+152) 

153                     

Câmpuri experimentale 154           

Culturi succesive în câmp cod 
(156+157+.......+163) 

155           

-porumb boabe 156           

-porumb verde furajer 157           

-tomate 158           

-varz� alba 159           

-castrave�i 160           

-fasole verde 161           

-alte plante anuale pentru fân �i 
mas� verde 

162           

-alte culturi succesive  163           



2010 2011 2012 2013 2014 
Cultura 

Cod 
rând ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari 

A B 1 2 3 4 5 

Culturi modificate genetic cod 
(165+166) 

164           

-porumb 165           

-alte culturi modificate genetic 166           
1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 

 
 
CAPITOLUL IV: b) Suprafa�a cultivat� în sere �i solarii pe raza 
localit��ii1) 

                                                                                                -metri p�tra�i- 

Cultura 
Cod 
rând 

2010 2011 2012 2013 2014 

A B 1 2 3 4 5 

Legume în sere �i solarii –total exclusiv 
s�mân�� 
cod(02+...+04+...+08+10+11+12+13) 

01   
  

  
   
  

  
  

  
  

  
  

Varz� alb� 02      

Gulii �i gulioare 03      

Alte v�rzoase (varz� ro�ie etc.) 04      

Salat� 05      

Spanac 06      

Tomate 07      

Castrave�i 08      

din care: corni�on 09      

Ardei 10      

Vinete 11      

Alte legume 12                          

Ciuperci 13      

Flori, plante ornamentale �i  
dendrologice 

14      

R�saduri 15      
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 

 
 
CAPITOLUL IV: c) Suprafa�a cultivat� cu legume în gr�dinile 
familiale pe raza localit��ii1) 

                                                                                                 -metri p�tra�i- 

Cultura 
Cod 
rând 

2010 2011 2012 2013 2014 

A B 1 2 3 4 5 

Legume în gr�dini familiale –
total (exclusiv s�mân��) 
cod(02+03+...+06+08+...+17) 

01   
  

  
   
  

  
  

  
  

  
  

Varz� alb� 02      

Salat� 03      

Spanac 04      

Tomate 05      

Castrave�i 06      

din care: corni�on 07      

Ardei 08      

Vinete 09      

Dovleci 10      

Dovlecei 11      

Morcovi 12      

Usturoi 13      

Ceap� 14      

Maz�re p�st�i 15      

Fasole p�st�i 16      

Alte legume (porumb zaharat, 
etc) 

17                            

1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 



 
CAPITOLUL V: a) Num�rul pomilor r�zle�i pe raza localit��ii1) 
                                                                                                          - buc��i - 

2010 2011 2012 2013 2014 
Specia 

Cod 
rând Pomi  

pe rod 
Pomi 
tineri 

Pomi 
pe rod 

Pomi 
tineri 

Pomi 
pe rod 

Pomi 
tineri 

Pomi 
pe rod 

Pomi 
tineri 

Pomi 
pe rod 

Pomi 
tineri 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pomi fructiferi- 
total cod 
(02+08+13+... 
...+22) 

01 

          

Meri cod 
(03+...+07) 

02 
          

-Jonathan 03           

-Golden Delicios 04           

-Idared 05           

-Starkrimson 06           

-Alte soiuri 07           

Peri cod 
(09+...12) 

08 
          

-Cure 09           

-Favorita lui 
Clapp 

10 
          

-Williams 11           

-Alte soiuri 12           

Piersici 13           

Cai�i �i zarz�ri 14           

Cire�i 15           

Vi�ini 16           

Pruni 17           

Nectarini 18           

Nuci 19           

Aluni 20           

Castani 21           

Al�i pomi (gutui, 
migdali, etc) 

22 
          

Duzi 23           
1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
  Not�: Se vor înregistra �i pomii din gr�dinile familiale 

 
CAPITOLUL V: b) Suprafa�a planta�iilor pomicole �i num�rul 
pomilor pe raza localit��ii1)  
 

2010 2011 2012 2013 2014 

Supra- 
fa�a 

Nr. 
Pomi3) 

Supra- 
fa�a 

Nr. 
Pomi3) 

Supra- 
fa�a 

Nr. 
Pomi3) 

Supra- 
fa�a 

Nr. 
Pomi3) 

Supra- 
fa�a 

Nr. 
Pomi3) Specia 

Cod 
rând 

ha ari -buc- ha ari -buc- ha ari -buc- ha ari -buc- ha ari -buc- 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pomi fructiferi- total 
cod (02+08+13+... 
...+22+25+26) 

01 
               

Meri cod 
(03+.....+07) 

02 
               

-Jonathan 03                

-Golden Delicios 04                

-Idared 05                

-Starkrimson 06                

-Alte soiuri 07                

Peri cod 
(09+.....+12) 

08 
               

-Cure 09                



-Favorita lui Clapp 10                

-Williams 11                

-Alte soiuri 12                

Piersici 13                

Cai�i �i zarz�ri 14                

Cire�i 15                

Vi�ini 16                

Pruni 17                

Nectarini 18                

Nuci 19                

Aluni 20                

Castani 21                

Al�i pomi (gutui, 
migdali, etc) 

22 
               

Pepiniere pomicole 23                

Suprafe�e defri�ate 24   x   x   x   x   X 

Livezi tinere 25                

Livezi în declin 26                

Teren în preg�tire 27   x   x   x   x   X 
3) 

pomi pe rod pentru rândurile 02 la 22 

 
 
CAPITOLUL V: c) Alte planta�ii pomicole aflate în teren agricol, 
pe raza localit��ii1) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 
Specia 

Cod 
rând ha ari ha ari ha ari ha ari ha Ari 

A B 1 2 3 4 5 

Arbu�ti fructiferi total cod (02+03) 01           

- Arbu�ti fructiferi pe rod 02           

- Arbu�ti fructiferi tineri 03           

Planta�ii de duzi în masiv 04           

Alte planta�ii pomicole aflate  în teren  
agricol2 

05           

1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) Planta�ii de pomi de Cr�ciun înfiin�ate în teren agricol 

 
 
CAPITOLUL V: d) Vii, pepiniere viticole �i hamei�ti situate pe 
raza localit��ii1) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 
Specia 

Cod 
rând ha ari ha ari ha ari ha ari ha Ari 

A B 1 2 3 4 5 

Vii pe rod cod (02+...+05) 01           

Vii altoite  -struguri de vin- 02           

Vii altoite –struguri de mas�- 03           

Vii hibrizi interspecifici 04           

Vii hibrizi produc�tori direc�i 05           

Vii altoite neintrate pe rod 06           

Pepiniere viticole 07           

Planta�ii portaltoi 08           

Teren în preg�tire pentru planta�ii 
viticole 

09           

Terenuri cu vii abandonate 10           

Hamei�ti pe rod 11           

Hamei�ti tineri neintra�i pe rod 12           

Teren în preg�tire pentru planta�ii de 
hamei 

13           

1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 
 

 
 



 
CAPITOLUL VI: Suprafe�ele efectiv irigate1) în câmp, situate 
pe raza localit��ii2) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Categorii de teren 
Cod 
rând 

ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari 

A B 1 2 3 4 5 

Teren arabil total cod (02 +.... +19) 01                    

-Grâu 02           

-Secar� 03           

-Orz 04           

-Orzoaic� 05           

-Porumb boabe 06           

-Orez 07           

-Floarea soarelui 08           

-Soia boabe 09           

-Sfecl� de zah�r 10           

-Legume în câmp 11           

-Cartofi total 12           

-Porumb verde furajer 13           

-Alte plante anuale pentru fân �i mas� 
verde 

14           

-Trifoi �i amestec de plante furajere 15           

-Lucern� 16           

-Alte furaje perene 17           

-Plante pentru producerea de semin�e 
�i seminceri 

18           

-Alte culturi în teren arabil 19           

-P��uni naturale 20           

-Fâne�e naturale 21           

-Vii �i pepiniere viticole 22           

-Hamei�ti 23           

-Planta�ii �i pepiniere pomicole �i 
arbu�ti fructiferi 

24           

Total teren agricol cod (01+21+...+24) 25           
              

       1) Suprafa�a efectiv irigat� reprezint� suprafa�a irigat� cu cel pu�in o udare 
    2) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 

CAPITOLUL VII: Animale domestice �i/sau animale 
s�lbatice crescute în captivitate, în condi�iile legii - 
Situa�ia la începutul semestrului  

                                                                                           -capete – 

2010 2011 2012 2013 2014 
 Specie/categorie de animale  

cod 
rând Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bovine-total cod 
(02+08+11+26) 

01                

Bovine  sub 1 an-total cod 
(03+05) 

02                

-Bovine femele sub 1 an 03                

din care: sub 6 luni 04                

-Bovine masculi sub 1 an 05                

din care: sub 6 luni 06           

Din 02: Vi�ei pentru sacrificare 07                

Bovine de 1-2 ani – total cod 
(09+10) 

08                

-Bovine femele de 1-2 ani 09                

-Bovine masculi de 1-2 ani 10                

Bovine de 2 ani �i peste-total 
cod (12+17) 

11                

-Bovine masculi de 2 ani �i 
peste cod (13+15+16) 

12           



        -pentru reproductie 13           

  din care: Tauri reproduc�tori 
autoriza�i 

14           

        -reforma�i (pentru 
sacrificare) 

15           

        -pentru munc� 16           

-Femele de 2 ani �i peste  
cod (18+19) 

17           

- Juninci  18           

         - Vaci cod (20+21) 19           

               -vaci pentru  lapte 20           

               -vaci  reformate 
(pentru sacrificare)  

21           

-Bubaline (23+24+25) 22           

    -Bivoli�e pentru reproduc�ie 23           

    -Bivoli autoriza�i pentru 
reproduc�ie 

24           

    -Alte bubaline 25           

Ovine- total cod (27+...+31) 26           

-oi-femele pentru reproduc�ie 27                

-mioare montate 28                

-tineret sub 1 an 29           

-oi-alte categorii 30                

-berbeci de reproduc�ie 
autoriza�i 

31                

Caprine-total cod (33+...+36) 32                

din care: capre 33           

-�api 34           

-tineret montat 35           

-alte caprine 36                

Porcine-total cod 
(38+39+41+45) 

37                

  Purcei sub 20 kg 38           

  Porcine între 20-50 kg 39           

din care: tineret de cresc�torii 
(2-4 luni) 

40                

Porcine pentru îngr��at-total 
cod (42+43+44)  

41                

  -cu greutate de 50-80 kg   42                

  -cu greutate de 81-110 kg 43           

  -peste 110 kg 44                

Porcine pentru reproductie de 
peste 50 kg-total (46+47+48)  

45                

    -vieri de reproduc�ie 
autoriza�i 

46                

      -scroafe      47                

      -scrofi�e 48           

din care: tineret femel de 
pr�sil� (6-9 luni) 

49                

Cabaline-total 50                

din care: cabaline de munc�  
peste 3 ani 

51                

-arm�sari de reproduc�ie 
autoriza�i 

52                

M�gari 53           

Catâri 54           

Iepuri total din care: 55           

-iepuri femele pentru 
reproduc�ie 

56           

Animale de blan�-total din 
care: 

57           

-vulpi 58           

-nurci 59           

-nutrii 60           

Alte animale de blan� 61           

P�s�ri total din care: 62           

-galinacee 63                

-curci 64           



                                                                                                             
 1)Înregistrarea familiilor de albine se face în Registrul agricol, în localitatea unde proprietarul stupinei de�ine 
vatra de stupin� permanent� (proprietarul stupilor are obliga�ia de a informa administra�ia local�, dup� caz, cu 
privire la perioada în care se desf��oar� stup�ritul pastoral). 
 

 
CAPITOLUL VIII: Evolu�ia efectivelor de animale, în cursul  
anului, aflate în proprietatea gospod�riilor/exploata�iilor 
agricole f�r� personalitate juridic�, cu domiciliul în localitate1) 
�i/sau în proprietatea unit��ilor cu personalitate juridic�, care 
au activitate pe raza localit��ii 
 

2010 2011 2012 2013 2014 
 Specia/categoria de animale 

Cod 
rând Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bovine total existente la 
începutul semestrului            

01                     

Vi�ei ob�inu�i 02                     

Cump�r�ri 03                     

Alte intr�ri 04                     

Vânz�ri 05                     

T�ieri 06                     

Animale moarte 07                     

Alte ie�iri 08                     

Bovine total existente la sfâr�itul 
semestrului cod (01+02+03+04-
05-06-07-08) 

09                     

din rândul 01: Vaci �i bivoli�e 
existente la începutul 
semestrului  

10                     

Cump�r�ri 11                     

Alte intr�ri 12                     

Vânz�ri 13                     

T�ieri 14                     

Animale moarte 15                     

Alte ie�iri 16                     

Vaci �i bivoli�e existente  la sfâr�itul 
semestrului cod (10+11+12-13-14-
15-16) 

17                     

Ovine existente la începutul 
semestrului 

18                     

Miei ob�inu�i 19                     

Cump�r�ri 20                     

Alte intr�ri 21                     

Vânz�ri 22                     

T�ieri 23                     

Animale moarte 24                     

Alte ie�iri 25                     

Ovine existente la sfâr�itul 
semestrului cod (18+19+20+21-
22-23-24-25)  

26                     

Caprine existente la începutul 
semestrului 

27                     

Iezi ob�inu�i 28                     

Cump�r�ri 29                     

Alte intr�ri 30                     

-ra�e 65           

-gâ�te 66           

-stru�i 67           

-alte p�s�ri 68           

Din codul  62  (p�s�ri total) 
-total p�s�ri adulte ou�toare 

69           

din care: g�ini ou�toare 70           

Alte animale domestice �i/sau 
s�lbatice crescute în captivitate, 
în condi�iile legii, ce fac obiectul 
înscrierii în registrul agricol 

71           

Familii de albine 1) 72           



V�nz�ri 31                     

T�ieri 32                     

Animale moarte 33                     

Alte ie�iri 34                     

Caprine existente la sfâr�itul 
semestrului cod (27+28+29+30-
31-32-33-34) 

35                     

Porcine existente la începutul 
semestrului  

36                     

Purcei ob�inu�i 37                     

Cump�r�ri 38                     

Alte intr�ri 39           

Vânz�ri 40                     

T�ieri 41                     

Animale moarte 42           

Alte ie�iri 43           

Porcine existente la sfâr�itul 
semestrului cod (36+37+38+39-
40-41-42-43) 

44           

Cabaline existente la începutul 
semestrului 

45           

Mânji obtinu�i 46           

Cump�r�ri 47           

Alte intr�ri 48           

Vânz�ri 49           

T�ieri 50           

Animale moarte 51           

Alte ie�iri 52           

Cabaline existente la sfâr�itul 
semestrului cod (45+46+47+48-
49-50-51-52) 

53           

P�s�ri existente la începutul 
semestrului 

54           

Pui ob�inu�i 55           

Cump�r�ri 56           

Alte intr�ri 57           

Vânz�ri 58           

T�ieri 59           

P�s�ri moarte 60           

Alte ie�iri 61           

P�s�ri existente la sfâr�itul 
semestrului cod (54+55+56+57-
58-59-60-61) 

62           

Alte animale domestice �i/sau 
s�lbatice crescute în captivitate, 
în condi�iile legii, ce fac obiectul 
înscrierii în registrul agricol 
existente la începutul 
semestrului 

63           

Alte animale ob�inute  64           

Cump�r�ri 65           

Alte intr�ri 66           

Vânz�ri 67           

T�ieri 68           

Animale moarte 69           

Alte ie�iri 70           

Alte animale domestice �i/sau 
s�lbatice crescute în captivitate, în 
condi�iile legii, ce fac obiectul 
înscrierii în registrul agricol, 
existente la sfâr�itul semestrului  
cod (63+64+65+66-67-68-69-70) 

71           

Familii de albine 2) existente la 
începutul semestrului 

72           

Familii noi de albine2) ob�inute 73           

Cump�r�ri 74           

Alte intr�ri 75           



Vânz�ri 76           

Familii  de albine2)   moarte 77           

Alte ie�iri 78           

Familii de albine2)  existente la 
sfâr�itul semestrului (cod 
72+73+74+75-76-77-78) 

79           

1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) Înregistrarea familiilor de albine se face în Registrul agricol, în localitatea unde proprietarul stupinei 
de�ine vatra de stupin� permanent� (proprietarul stupilor are obliga�ia de a informa administra�ia local�, 
dup� caz, cu privire la perioada în care se desf��oar� stup�ritul pastoral). 

 
 
CAPITOLUL IX: Utilaje, instala�ii pentru agricultur� �i 
silvicultur�,  mijloace de transport cu trac�iune animal� �i 
mecanic� existente la începutul anului 

                                                                                                 -buc��i – 

Denumire 
Cod 
rând 

2010 2011 2012 2013 2014 

A B 1 2 3 4 5 
Tractoare pân� la 45 CP 01      
Tractoare între 46-65 CP 02      
Tractoare între 66-100 CP 03      
Tractoare între 101-140 CP 04      
Tractoare între 141-200 CP 05      

Tractoare între 201-280 CP 06      
Tractoare peste 280 CP 07      
Motocultoare 08      
Motocositoare 09      
Pluguri pentru tractor cu dou� trupi�e 10      
Pluguri pentru tractor cu trei trupi�e 11      
Pluguri pentru tractor cu mai mult de trei 
trupi�e 12      
Pluguri cu trac�iune animal� 13      
Cultivatoare 14      
Grape cu trac�iune mecanic� (toate tipurile) 15      
Grape cu trac�iune animal� 16      
Combinatoare 17      
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� pentru 
p�ioase – simple 18      
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� pentru 
p�ioase – multifunc�ionale 19      
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� pentru 
p�ioase - sem�nat în teren nelucrat 20      
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� pentru 
pr��itoare – simple 21      
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� pentru 
pr��itoare - multifunc�ionale 22      
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� pentru 
pr��itoare- sem�nat în teren nelucrat 23      
Sem�n�tori cu trac�iune animal� 24      
Ma�ini pentru plantat cartofi 25      
Ma�ini pentru plantat r�saduri 26      
Ma�ini pentru împr��tiat îngr���minte 
chimice 27      
Ma�ini pentru împr��tiat îngr���minte 
organice 28      
Ma�ini de stropit �i pr�fuit cu trac�iune 
mecanic� – purtate 29      
Ma�ini de stropit �i pr�fuit cu trac�iune 
mecanic� – tractate 30      
Ma�ini pentru erbicidat 31      
Combine autopropulsate pentru recoltat 
cereale p�ioase 32      
Combine autopropulsate pentru recoltat 
porumb 33      
Combine autopropulsate pentru recoltat 
furaje 34      
Batoze pentru cereale p�ioase 35      
Combine pentru recoltat sfecl� de zah�r 36      
Dislocatoare pentru sfecl� de zah�r 37      



Denumire 
Cod 
rând 

2010 2011 2012 2013 2014 

A B 1 2 3 4 5 
Ma�ini de decoletat sfecl� de zah�r 38      
Combine �i ma�ini pentru recoltat cartofi 39      
Cositori cu trac�iune mecanic� 40      
Vindrovere autopropulsate pentru recoltat 
furaje 41      
Prese pentru balotat paie �i fân - balo�i 
paralelipipedici 42      
Prese pentru balotat paie �i fân - balo�i 
cilindrici 43      
Remorci pentru tractor 44      
Autovehicule pentru transport m�rfuri cu 
capacitate pân� la 1,5 tone 45      
Autovehicule pentru transport m�rfuri cu  
capacitate peste 1,5 tone 46      

Care �i c�ru�e  47      
Înc�rc�toare hidraulice 48      
Motopompe pentru irigat 49      
Aripi de ploaie cu deplasare manual� 50      
Instala�ii de irigat autodeplasabile cu 
tambur �i furtun 51      

Instala�ii de irigat cu deplasare liniar� 52      
Instala�ii de irigat cu pivot 53      
Instala�ii pentru muls mecanic 54      
Instala�ii pentru prepararea furajelor 55      
Instala�ii pentru evacuarea dejec�iilor 56      
Instala�ii/cazan pentru fabricat �uic�/rachiu 57      
Alte utilaje, instala�ii pentru agricultur� �i 
silvicultur�, mijloace de transport cu 
trac�iune animal� �i mecanic� 

58      

Mori cu cioc�nele  59      
Mori cu val�uri  60      
Alte mori 61      
 
 
CAPITOLUL X: a) Aplicarea îngr���mintelor, amendamentelor 
�i pesticidelor pe suprafe�e situate pe raza localit��ii1) 
 

2010 2011 

Denumire 

 
Suprafa�a 
- hectare - 

Cantitatea 
-kg- 

 

Suprafa�a 
- hectare - 

Cantitatea 
-kg- 

 
A  B 1 2 3 4 

Îngr���minte chimice – total 2)         01     
Îngr���minte naturale 02     
Amendamente 03     
Insecticide2)  04     
Fungicide2) 05     
Erbicide2) - total, din care pentru: 06     
 - grâu 07     
 - porumb 08     

1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) În echivalent  substan�� activ�. 

 
CAPITOLUL X: a) Aplicarea îngr���mintelor, amendamentelor 
�i pesticidelor pe suprafe�e situate pe raza localit��ii1)  
                                                                                  – continuare - 
 

2012 2013 

Denumire 

 
Suprafa�a 
- hectare - 

Cantitatea 
-kg- 

 

Suprafa�a 
- hectare - 

Cantitatea 
-kg- 

 
A  B 1 2 3 4 

Îngr���minte chimice – total2)         01     



Îngr���minte naturale 02     
Amendamente 03     
Insecticide 2)  04     
Fungicide 2) 05     
Erbicide2) - total, din care pentru: 06     
 - grâu 07     
 - porumb 08     

1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) În echivalent  substan�� activ�. 

 
 
CAPITOLUL X: a) Aplicarea îngr���mintelor, amendamentelor 
�i pesticidelor pe suprafe�e situate pe raza localit��ii1) 

                                                                                               – continuare - 
 

2014 

Denumire 

 
Suprafa�a 
- hectare - 

Cantitatea 
-kg- 

 
A  B 1 2 

Îngr���minte chimice – total2)         01   
Îngr���minte naturale 02   
Amendamente 03   
Insecticide2)  04   
Fungicide2) 05   
Erbicide2) - total, din care pentru: 06   
 - grâu 07   
 - porumb 08   

                                         1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
                                        2) În echivalent  substan�� activ�. 
 
 
CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în 
echivalent substan�� activ�) la principalele culturi 
 

2010 

din care: Total 

azotoase fosfatice potasice 

 
 

Denumire 

Cod  

Suprafa�a 
- hectare -

Cant.
- kg- 

Suprafa�a 
- hectare -

Cant. 
- kg- 

Suprafa�a 
- hectare - 

Cant.  
-kg- 

Suprafa�a 
- hectare - 

Cant. 
- kg- 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

Îngr���minte chimice aplicate 
– total cod rând (02+15) 01 

        

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02 

        

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         



B. Culturi permanente total  
cod rând (16+…+20) 15 

        

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         

 
 
CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în 
echivalent substan�� activ�) la principalele culturi – continuare - 
 

2011 

din care: Total 

azotoase fosfatice potasice 

 
 

Denumire 

Cod  

Suprafa�a 
- hectare -

Cant.
- kg- 

Suprafa�a 
- hectare -

Cant. 
- kg- 

Suprafa�a 
- hectare - 

Cant.  
-kg- 

Suprafa�a 
- hectare - 

Cant. 
- kg- 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

Îngr���minte chimice aplicate 
– total cod rând (02+15) 01 

        

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02 

        

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  
cod rând (16+…+20) 15 

        

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         

 
 
CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în 
echivalent substan�� activ�) la principalele culturi – continuare - 
 

2012 

din care: Total 

azotoase fosfatice potasice 

 
 

Denumire 

Cod  

Suprafa�a 
- hectare -

Cant.
- kg- 

Suprafa�a 
- hectare -

Cant. 
- kg- 

Suprafa�a 
- hectare - 

Cant.  
-kg- 

Suprafa�a 
- hectare - 

Cant. 
- kg- 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 



Îngr���minte chimice aplicate 
– total cod rând (02+15) 01 

        

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02 

        

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  
cod rând (16+…+20) 15 

        

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         

 
CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în 
echivalent substan�� activ�) la principalele culturi – continuare - 
 

2013 

din care: Total 

azotoase fosfatice potasice 

 
 

Denumire 

Cod  

Suprafa�a 
- hectare -

Cant.
- kg- 

Suprafa�a 
- hectare -

Cant. 
- kg- 

Suprafa�a 
- hectare - 

Cant.  
-kg- 

Suprafa�a 
- hectare - 

Cant. 
- kg- 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

Îngr���minte chimice aplicate 
– total cod rând (02+15) 01 

        

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02 

        

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  
cod rând (16+…+20) 15 

        

P��uni naturale 16         



Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         

 
 
CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în 
echivalent substan�� activ�) la principalele culturi – continuare - 
 

2014 

din care: Total 

azotoase fosfatice potasice 

 
 

Denumire 

Cod  

Suprafa�a 
- hectare -

Cant.
- kg- 

Suprafa�a 
- hectare -

Cant. 
- kg- 

Suprafa�a 
- hectare - 

Cant.  
-kg- 

Suprafa�a 
- hectare - 

Cant. 
- kg- 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

Îngr���minte chimice aplicate 
– total cod rând (02+15) 01 

        

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02 

        

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  
cod rând (16+…+20) 15 

        

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         

 
 
CAPITOLUL XI: Construc�ii existente la începutul anului pe 
raza localit��ii1) 

 

Denumirea construc�iei 
Cod 
rând 

U.M. 2010 2011 2012 2013 2014 

A B C 1 2 3 4 5 

Suprafa�a 
construit� 

01 m.p.           

Cod*) material 
construc�ii 

02             a) 

Anul d�rii în 
folosin�� 

03 x           

Suprafa�a 
construit� 

04 m.p.           

Cl�diri  
cu destina�ia de 

locuin�� �i 
construc�ii-anexe 

b) 

Cod*) material 
construc�ii 

05             



Anul d�rii în 
folosin�� 

06 x           

Suprafa�� 
construit� 

07 m p           

Cod*) material 
construc�ii 

08 x           c) 

Anul d�rii în 
folosin�� 

09             

Suprafa�a 
construit� 

10 m.p.           

Cod*) material 
construc�ii 

11 x           d) 

Anul d�rii în 
folosin�� 

12 x           

Grajduri 13 m.p.           

P�tule 14 m.p.           

Magazii, hambare pentru cereale 15 m.p.           

�ur�, fânar 16 m.p.           

Remize, �oproane 17 m.p.           

Garaje 18 m.p.           

Alte cl�diri �i construc�ii-anexe  19 m.p.      
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul,sectoarele municipiului 
Bucure�ti 
*) Cod materiale de construc�ie 
- 1 = beton armat, sau prefabricate din beton 
- 2 = c�r�mid�, piatr� sau înlocuitori 
- 3 = lemn (bârne, bile, etc.) 
- 4 = paiant�, chirpici 
- 5 = alte materiale 

 
 
ANEXA Nr. 2:  
PARTEA II: Tabele centralizatoare 
 
ROMÂNIA 
REGISTRUL AGRICOL 
2010-2014 
Jude�ul .......................................................................... 
Comuna/ora�ul/municipiul ......................................... 
Cod SIRUTA  I__I__I__I__I__I__I 
 
CAPITOLUL I: Num�rul pozi�iilor înscrise în registrul agricol 
 
Situa�ia la începutul anului 
 

  
Cod 
rând 

2010 2011 2012 2013 2014 

A B 1 2 3 4 5 

Pozi�ii ale gospod�riilor popula�iei/exploata�iilor agricole 
individuale/persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor 
individuale/asocia�iilor familiale  cu domiciliul în localitate-
total 

01           

- în satul de re�edin�� 02           

  în satul ............................ 03           

- în satul ............................ 04           

  în satul ............................ 05           

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

- în satul ............................ 19           

Pozi�ii ale persoanelor cu domiciliul în alte localit��i 20           

Pozi�ii ale unit��ilor cu personalitate juridic�, care au 
activitate pe raza localit��ii 

21           

 
 
 
 
 



 
CAPITOLUL II:  
a) Terenuri aflate în proprietate situate pe raza localit��ii1) 
                                                                                                        - hectare - 

2010 2011 2012 

Categorii de teren 
Cod 
rând 

 
To-
tal  
lo-
cali
ta-
te 

Gos-
po-

d�rii/
explo
ata�ii 
f�r� 

perso
nalita

te 
juridi
c�  cu 
domi-
ciliul 
în 

locali
-tate 

Per-
soane 

cu 
domi-
ciliul 
în 

alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au 
activi
tate 
pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
locali-
tate 

Gos-
po-

d�rii/
explo
ata�ii 
f�r� 

perso
nalita

te 
juridi
c�  cu 
domi-
ciliul 
în 

locali
-tate 

Per-
soa-
ne cu 
domi-
ciliul 
în 
alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au 
activi
tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 

 

Total 
locali-
tate 

Gos-
po-

d�rii/
explo
ata�ii 
f�r� 

perso
nalitat

e 
juridic
�  cu 
domi-
ciliul 
în 

locali-
tate 

Per-
soane 
cu 
domi-
ciliul   
în    
alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au 
activi
tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 

 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Teren arabil  (inclusiv sere �i 
solarii) 

01                         

P��uni naturale 02                         

Fâne�e naturale 03                         

Vii, pepiniere viticole �i hamei�ti 04                         

din care: -vii pe rod 05                         

- hamei�ti (total) 06             

Livezi de pomi, pepiniere 
pomicole, arbu�ti fructiferi 

07                         

din care: -livezi pe rod 08                         

Gr�dini familiale2) 09             

(Teren agricol - total cod 
(01+02+03+ 04+07+09) 

10                         

P�duri �i alte terenuri cu 
vegeta�ie forestier� 

11                         

din care: p�duri 12             

Drumuri �i c�i ferate 13                         

Construc�ii 14                         

Terenuri degradate �i 
neproductive 

15                         

Ape �i b�l�i 16             

Teren neagricol total - cod 
(11+13+14+15+16) 

17             

Suprafa�a total� - cod (10+17) 18             
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul,sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) Suprafa�a agricol� destinat� ob�inerii produselor agricole, în principal, pentru consumul 

membrilor exploata�iei agricole �i numai ocazional surplusul de produse agricole provenit de pe 
aceste suprafe�e este destinat vânz�rii. Aceste suprafe�e m�soar� maximum 15 ari (1500 mp) 
�i sunt separate de restul suprafe�elor agricole (ex. Gr�dina din jurul casei). 

 
 
a) Terenuri aflate în proprietate situate pe raza localit��ii1) 

-continuare- 
                                                                                                   -hectare - 

2013 2014 

Categorii de teren 
Cod 
rând 

 
To-
tal  
lo-
cali
ta-
te 

Gos-
po-

d�rii/
explo
ata�ii 
f�r� 

perso
nalita

te 
juridi
c�  cu 
domi-
ciliul 
în 

Per-
soane 

cu 
domi-
ciliul 
în 

alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au 
activi
tate 
pe 
raza 

Total 
locali-
tate 

Gos-
po-

d�rii/
explo
ata�ii 
f�r� 

perso
nalita

te 
juridi
c�  cu 
domi-
ciliul 
în 

Per-
soane 
cu 
domi-
ciliul 
în 
alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au 
activi
tate 
pe 
raza 



locali
-tate 

locali-
t��ii 
 

locali
-tate 

locali-
t��ii 

 

A B 13 14 15 16 17 18 19 20 

Teren arabil  (inclusiv sere �i 
solarii) 

01                 

P��uni naturale 02                 

Fâne�e naturale 03                 

Vii, pepiniere viticole �i hamei�ti 04                 

din care: -vii pe rod  05                 

- hamei�ti (total) 06                 

Livezi de pomi, pepiniere pomicole, 
arbu�ti fructiferi 

07                 

din care: -livezi pe rod 08                 

Gr�dini familiale2) 09                 

(Teren agricol - total cod 
(01+02+03 + 04+07+09) 

10                 

P�duri �i alte terenuri cu vegeta�ie 
forestier� 

11                 

din care: p�duri 12                 

Drumuri �i c�i ferate 13         

Construc�ii 14         

Terenuri degradate �i neproductive 15         

Ape �i b�l�i 16         

Teren neagricol total - cod 
(11+13+14+15+16) 

17         

Suprafa�a total� - cod (10+17) 18         
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul,sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) Suprafa�a agricol� destinat� ob�inerii produselor agricole, în principal, pentru consumul 

membrilor exploata�iei agricole �i numai ocazional surplusul de produse agricole provenit 
de pe aceste suprafe�e este destinat vânz�rii. Aceste suprafe�e m�soar� maximum 15 ari 
(1500 mp) �i sunt separate de restul suprafe�elor agricole (ex. Gr�dina din jurul casei). 

 
 

b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea 
gospod�riei/exploata�iei agricole f�r� personalitate juridic�  

�i a unit��ilor cu personalitate juridic� 
 

ANUL 2010 

Suprafa�a Localizare parcel�/tarla/sol� 

intravilan extravilan 

Denumirea        
parcelei/tarlalei/ 

solei 

Cod 
Rând 

ha ari ha ari 

Nr. topografic al 
parcelei/tarlalei/so- 
lei sau denumirea 

locului, potrivit 
toponimiei/denumirii 

specifice zonei 
respective, astfel 

cum este cunoscut� 
de localnici 

C.F. 
Nr. 

cadastral 
sau 

topografic 
�i nr. de 

carte 
funciar�, 
dup� caz 

 

 
 
Categoria 
de 
folosin�� 

 
 

Nr. 
bloc 
fizic 

Adresa/Men�iuni 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
 
 
 
 



 
 
 

b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea 
gospod�riei/exploata�iei agricole f�r� personalitate juridic�  

�i a unit��ilor cu personalitate juridic� -continuare- 
 

ANUL 2011 

Suprafa�a Localizare parcel�/tarla/sol� 

intravilan extravilan 

Denumirea        
parcelei/tarlalei/ 

solei 

Cod 
rând 

ha ari ha ari 

Nr. topografic al 
parcelei/tarlalei/so- 
lei sau denumirea 

locului, potrivit 
toponimiei/denumirii 

specifice zonei 
respective, astfel 

cum este cunoscut� 
de localnici 

C.F. 
Nr. 

cadastral 
sau 

topografic 
�i nr. de 

carte 
funciar�, 
dup� caz 

 

 
 
Categoria 
de 
folosin�� 

 
 

Nr. 
bloc 
fizic 

Adresa/Men�iuni 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 

 
b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea 
gospod�riei/exploata�iei agricole f�r� personalitate juridic�  

�i a unit��ilor cu personalitate juridic� -continuare- 
 

ANUL 2012 

Suprafa�a Localizare parcel�/tarla/sol� 

intravilan extravilan 

Denumirea        
parcelei/tarlalei/ 

solei 

Cod 
rând 

ha ari ha ari 

Nr. topografic al 
parcelei/tarlalei/so- 
lei sau denumirea 

locului, potrivit 
toponimiei/denumirii 

specifice zonei 
respective, astfel 

cum este cunoscut� 
de localnici 

C.F. 
Nr. 

cadastral 
sau 

topografic 
�i nr. de 

carte 
funciar�, 
dup� caz 

 

 
 
Categoria 
de 
folosin�� 

 
 

Nr. 
bloc 
fizic 

Adresa/Men�iuni 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 

 
 
 



 
b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea 
gospod�riei/exploata�iei agricole f�r� personalitate juridic�  

�i a unit��ilor cu personalitate juridic� -continuare- 
 

ANUL 2013 

Suprafa�a Localizare parcel�/tarla/sol� 

intravilan extravilan 

Denumirea        
parcelei/tarlalei/ 

solei 

Cod 
rând 

ha ari ha ari 

Nr. topografic al 
parcelei/tarlalei/so- 
lei sau denumirea 

locului, potrivit 
toponimiei/denumirii 

specifice zonei 
respective, astfel 

cum este cunoscut� 
de localnici 

C.F. 
Nr. 

cadastral 
sau 

topografic 
�i nr. de 

carte 
funciar�, 
dup� caz 

 

 
 
Categoria 
de 
folosin�� 

 
 

Nr. 
bloc 
fizic 

Adresa/Men�iuni 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea 
gospod�riei/exploata�iei agricole f�r� personalitate juridic�  

�i a unit��ilor cu personalitate juridic� -continuare- 
 

ANUL 2014 

Suprafa�a Localizarea parcelei/tarla/sol� 

intravilan extravilan 

Denumirea        
parcelei/tarlalei/ 

solei 

Cod 
rând 

ha ari ha ari 

Nr. topografic al 
parcelei/tarlalei/so- 
lei sau denumirea 

locului, potrivit 
toponimiei/denumirii 

specifice zonei 
respective, astfel 

cum este cunoscut� 
de localnici 

C.F. 
Nr. 

cadastral 
sau 

topografic 
�i nr. de 

carte 
funciar�, 
dup� caz 

 

 
 
Categoria 
de 
folosin�� 

 
 

Nr. 
bloc 
fizic 

Adresa/Men�iuni 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
c) Identificarea p�durilor proprietate privat� în raport cu 
grupa func�ional� �i vârsta 

 

SUPRAFA�A 2) 
PROPRIETAR 1) 
 
 
 

 

Cod 
rând 

Unitatea 
de 

produc�ie 
(U.P.) 

Unitatea 
amenajistic� 

(u.a.) 
 
 

în grupa II func�ional� cu vârsta >20 
de ani 



 
TOTAL� 
din care: 

2010 2011 2012 2013 2014 

ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari 
A B             1 2 3 4 5 6 7 8 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

1) poate fi: persoan� fizic� �i în acest caz se va înregistra  numele �i prenumele acesteia 
sau unitate cu personalitate juridic� �i atunci se va înregistra denumirea acesteia 
2) Suprafe�ele sunt exprimate în hectare cu dou� zecimale 
   Datele din coloanele 1,2,3,4,5,6,7,8 se preiau anual din documentele privind amenajamentele silvice 

 
 
CAPITOLUL III: Modul de utilizare a suprafe�elor agricole 
situate pe raza localit��ii1)  
                                                                                          -hectare – 

2010 2011 2012 Categorii de teren Cod 
rând Total 

locali
-tate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te 
juridi
c� cu 
domi
ciliul 
în 
locali
-tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi
ciliul 
în 
alte 
locali
-t��i 

Uni-
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au 
activi
tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 
 

Total 
locali
-tate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te 
juridi
c� cu 
domi
ciliul 
în 
locali
-tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi
ciliul 
în 
alte 
locali
-t��i 

Uni-
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au 
activi
tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 
 

Total 
locali
-tate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te 
juridi
c� cu 
domi
ciliul 
în 
locali
-tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi
ciliul 
în 
alte 
locali
-t��i 

Uni-
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au 
activi
tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 
 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Suprafa�a agricol� în 
proprietate =Capitolul 
II, punctul a), cod 10  
coloanele 1,5,9,13,17 

01             

Suprafa�a agricol� 
primit� cod (03+... 
+08) 

02             

- în arend� 03             
- în parte 04             
-cu titlu gratuit 05             
-în concesiune 06             
- în asociere 07             
- sub alte forme 08             
Suprafa�a agricol� dat� 
cod (10+...+ 15) 

09             

- în arend� 10             
- în parte 11             
-cu titlu gratuit 12             
-în concesiune 13             
- în asociere 14             
- sub alte forme 15             
Din rând 09: - la 
unit��i cu  
personalitate juridic� 

16             

Suprafa�a agricol� 
utilizat� cod (01 + 02-
09) 

17             

1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 



 
 

CAPITOLUL III: Modul de utilizare a suprafe�elor agricole 
situate pe raza localit��ii1) –continuare-

                                                                                 -hectare- 
2013 2014 Categorii de teren Cod 

rând Total 
locali
-tate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te 
juridi
c� cu 
domi
ciliul 
în 
locali
-tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi
ciliul 
în 
alte 
locali
-t��i 

Uni-
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au 
activi
tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 
 

Total 
locali
-tate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te 
juridi
c� cu 
domi
ciliul 
în 
locali
-tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi
ciliul 
în 
alte 
locali
-t��i 

Uni-
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au 
activi
tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 
 

A B 13 14 15 16 17 18 19 20 
Suprafa�a agricol� în 
proprietate =Capitolul 
II, punctul a), cod 10  
coloanele 1,5,9,13,17 

01         

Suprafa�a agricol� 
primit� cod (03+... 
+08) 

02         

- în arend� 03         
- în parte 04         
-cu titlu gratuit 05         
-în concesiune 06         
- în asociere 07         
- sub alte forme 08         
Suprafa�a agricol� dat� 
cod (10+...+ 15) 

09         

- în arend� 10         
- în parte 11         
-cu titlu gratuit 12         
-în concesiune 13         
- în asociere 14         
- sub alte forme 15         
Din rând 09: - la 
unit��i cu  
personalitate juridic� 

16         

Suprafa�a agricol� 
utilizat� cod (01 + 02-
09) 

17         

1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 

 
 
CAPITOLUL IV: Suprafa�a arabil� situat� pe raza localit��ii1) 
                                                                                                        - hectare – 

2010 2011 2012 Cultura Cod 
rând Total 

locali
-tate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te 
juridi
c� cu 
domi
ciliul 
în 
locali

Per-
soa 
ne cu 
domi
ciliul 
în 
alte 
locali
-t��i 

Uni-
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au 
activi
tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 
 

Total 
locali
-tate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te 
juridi
c� cu 
domi
ciliul 
în 
locali

Per-
soa 
ne cu 
domi
ciliul 
în 
alte 
locali
-t��i 

Uni-
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au 
activi
tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 
 

Total 
locali
-tate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te 
juridi
c� cu 
domi
ciliul 
în 
locali

Per-
soa 
ne cu 
domi
ciliul 
în 
alte 
locali
-t��i 

Uni-
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au 
activi
tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 
 



-tate -tate -tate 
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cereale pentru 
boabe – total 
(exclusiv s�mân�a) 
cod (02+...+17) 

01             

Grâu comun de toamn� 02             
Grâu comun de 
prim�var� 

03             

Grâu dur de toamn� 04             
Grâu dur de prim�var� 05             
Secar� de toamn� 06             
Secar� de prim�var� 07             
Orz 08             
Orzoaic� de toamn� 09             
Orzoaic� de prim�var� 10             
Ov�z 11             
Porumb boabe 12             
Sorg pentru boabe 13             
Triticale de toamn� 14             
Triticale de prim�var� 15             
Orez 16             
Alte cereale 17             
Leguminoase boabe 
– total (exclusiv 
s�mân�a) cod 
(19+20+21)  

18             

Maz�re boabe 19             
Fasole boabe 20             
Alte leguminoase  
boabe (linte, bob, 
m�z�riche, lupin dulce, 
n�ut etc.) 

21              

R�d�cinoase – total 
cod (23+24+25) 

22             

Sfecl� de zah�r 
(exclusiv s�mân��) 

23             

Sfecl� furajer�  
(exclusiv s�mân��) 

24             

Alte r�d�cinoase 
furajere (morcovi 
furajeri, napi, etc.) 
(exclusiv s�mân��)  

25             

Cartofi – total (inclusiv 
s�mân��) 

26             

Plante textile - total 
(exclusiv s�mân�a) 
cod (28+29) 

27             

In pentru fibr� 28             
Cânep� pentru fibr� 29             
Plante oleaginoase - 
total (exclusiv 
s�mân�a) cod 
(31+...+36) 

30             

Floarea soarelui 31             
Rapi�� pentru ulei 32             
Soia boabe 33             
Mu�tar 34             
In pentru ulei 35             
Alte plante oleaginoase 
(arahide, mac, ricin,  
susan, �ofr�nel, etc.)  

36             

Plante pentru alte 
industrializ�ri – total 
(exclusiv s�mân�a) 
cod (38+39) 

37             

Tutun 38             
Sorg pentru m�turi 39             
Plante medicinale, 
aromatice �i 
condimente – total 
(exclusiv s�mân�a) 
cod (41+42+43+44)  

40             

Coriandru 41             
Chimion 42             



Fenicul 43             
Alte plante medicinale, 
aromatice �i 
condimente 

44             

Legume în câmp - 
total (exclusiv 
s�mân�a) cod 
(46+...+56+58+...+
75) 

45             

Conopid� �i brocoli 46             
Varz� alb� 47             
Gulii �i gulioare 48             
Alte v�rzoase (varz� 
ro�ie, varz� de 
Bruxelles, etc.) 

49             

�elin� frunze 50             
Praz 51             
Salat� 52             
Spanac 53             
Alte legume cultivate 
pentru frunze 

54             

Tomate total 55             
Castrave�i total 56             
din care: corni�on 57             
Ardei total 58             
Vinete 59             
Dovleci 60             
Dovlecei 61             
Alte legume cultivate 
pentru fruct 

62             

Morcovi 63             
Usturoi 64             
Ceap� 65             
Sfecl� ro�ie 66             
�elin� (r�d�cin�) 67             
Alte legume 
r�d�cinoase (albitur�, 
hrean, ridichi de lun�, 
ridichi negre, etc.) 

68             

Maz�re p�st�i 69             
Fasole p�st�i 70             
Alte legume p�st�i 71             
Porumb zaharat 72             
Ciuperci cultivate 73             
Pepeni verzi  74             
Pepeni galbeni 75             
Plante de nutre� –
total (exclusiv 
s�mân�a) cod 
(77+...+81) 

76             

Porumb verde furajer   77             
Alte plante anuale 
pentru fân �i mas� 
verde  

78             

Trifoi �i amestec de 
plante furajere 

79             

Lucern� 80             
Alte plante furajere 
perene 

81             

Plante pentru 
producerea de 
semin�e �i 
seminceri, loturi 
semincere pentru 
comercializare -total 
cod 
(83+100+104+108+
111+118+ 
+121+126+141) 

82             

a) Cereale pentru 
s�mân�� –total cod 
(84+...+99) 

83             

Grâu comun de toamn� 84             
Grâu comun de 85             



prim�var� 
Grâu dur de toamn� 86             
Grâu dur de prim�var� 87             
Secar� de toamn� 88             
Secar� de prim�var� 89             
Orz 90             
Orzoaic� de toamn� 91             
Orzoaic� de prim�var� 92             
Ov�z 93             
Porumb boabe 94             
Sorg pentru boabe 95             
Triticale de toamn� 96             
Triticale de prim�var� 97             
Orez 98             
Alte cereale pentru 
s�mân��  

99             

b) Leguminoase boabe 
pentru s�mân��  – 
total cod 
(101+102+103)  

100             

Maz�re boabe 101             
Fasole boabe 102             
Alte leguminoase  
boabe pentru s�mân�� 

103             

c) R�d�cinoase  pentru 
s�mân�� – total cod 
(105+106+107) 

104             

Sfecl� de zah�r  105             
Sfecl� furajer�   106             
Alte r�d�cinoase 
furajere  pentru 
s�mân�� 

107             

d) Plante textile pentru 
s�mân�� - total  cod 
(109+110) 

108             

In pentru fibr� 109             
Cânep� pentru fibr� 110             
e) Plante oleaginoase 
pentru s�mân�� - total  
cod (112+...+117) 

111             

Floarea soarelui 112             
Rapi�� pentru ulei 113             
Soia boabe 114             
Mu�tar 115             
In pentru ulei 116             
Alte plante oleaginoase  
pentru s�mân�� 

117             

f) Plante pentru alte 
industrializ�ri pentru 
s�mân�� – total  cod 
(119+120) 

118             

Tutun 119             
Sorg pentru m�turi 120             
g) Plante medicinale, 
aromatice �i 
condimente  pentru 
s�mân�� – total cod 
(122+123+124+125)  

121             

Coriandru 122             
Chimion 123             
Fenicul 124             
Alte plante medicinale, 
aromatice �i 
condimente pentru 
s�mân�� 

125             

h) Culturi horticole 
pentru s�mân�� –total 
cod (127+...+140) 

126             

Tomate 127             
Ceap� s�mân�� 128             
Arpagic 129             
Usturoi 130             
Varz� 131             



Ardei 132             
Castrave�i 133             
R�d�cinoase 134             
Maz�re p�st�i 135             
Fasole p�st�i 136             
Pepeni verzi 137             
Pepeni galbeni 138             
Alte semin�e horticole 139             
Seminceri legumicoli 
(plante mam�) 

140             

i) Plante de nutre� 
pentru s�mân�� –total 
cod (142+143+144) 

141             

Leguminoase perene 142             
Graminee perene 143             
Anuale �i bianuale 144             
C�p�unerii 145             
Flori, plante 
ornamentale �i 
dendrologice în 
câmp 

146             

R�sadni�e 147             
Suprafa�a construit� 
a serelor 

148             

Suprafa�a construit� 
a solariilor 

149             

Total suprafa�� 
arabil� cultivat� cod 
(01+18+22+27+30
+37+40+45+76+82
+145+...+149) 

150             

Teren necultivat 151             
Ogoare 152             
Total teren arabil 
cod (150 +151+152) 

153             

Câmpuri 
experimentale 

154             

Culturi succesive în 
câmp cod 
(156+....+163) 

155             

-porumb boabe 156             
-porumb verde furajer 157             
-tomate 158             
-varz� alba 159             
-castrave�i 160             
-fasole verde 161             
-alte plante anuale 
pentru fân �i mas� 
verde 

162             

-alte culturi succesive 163             
Culturi modificate 
genetic 
cod(165+166) 

164             

-porumb 165             
-alte culturi modificate 
genetic 

166             
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul,sectoarele municipiului Bucure�ti 

 
 
CAPITOLUL IV: Suprafa�a arabil� situat� pe raza localit��ii1) 

-continuare- 
                                                                                                       -hectare – 

2013 2014 Cultura Cod 
rând Total 

locali
-tate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te 

Per-
soa 
ne cu 
domi
ciliul 
în 
alte 
locali
-t��i 

Uni-
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au 
activi

Total 
locali
-tate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te 

Per-
soa 
ne cu 
domi
ciliul 
în 
alte 
locali
-t��i 

Uni-
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au 
activi



juridi
c� cu 
domi
ciliul 
în 
locali
-tate 

tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 
 

juridi
c� cu 
domi
ciliul 
în 
locali
-tate 

tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 
 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 
Cereale pentru boabe – total 
(exclusiv s�mân�a) cod 
(02+...+17) 

01         

Grâu comun de toamn� 02         
Grâu comun de prim�var� 03         
Grâu dur de toamn� 04         
Grâu dur de prim�var� 05         
Secar� de toamn� 06         
Secar� de prim�var� 07         
Orz 08         
Orzoaic� de toamn� 09         
Orzoaic� de prim�var� 10         
Ov�z 11         
Porumb boabe 12         
Sorg pentru boabe 13         
Triticale de toamn� 14         
Triticale de prim�var� 15         
Orez 16         
Alte cereale 17         
Leguminoase boabe – total 
(exclusiv s�mân�a) cod 
(19+20+21)  

18         

Maz�re boabe 19         
Fasole boabe 20         
Alte leguminoase  boabe (linte, 
bob, m�z�riche, lupin dulce, n�ut, 
etc.) 

21         

R�d�cinoase – total cod 
(23+24+25) 

22         

Sfecl� de zah�r (exclusiv 
s�mân��) 

23         

Sfecl� furajer�  (exclusiv 
s�mân��) 

24         

Alte r�d�cinoase furajere 
(morcovi furajeri, napi, etc.) 
(exclusiv s�mân��)  

25         

Cartofi – total (inclusiv s�mân��) 26         
Plante textile - total (exclusiv 
s�mân�a) cod (28+29) 

27         

In pentru fibr� 28         
Cânep� pentru fibr� 29         
Plante oleaginoase - total 
(exclusiv s�mân�a) cod 
(31+...+36) 

30         

Floarea soarelui 31         
Rapi�� pentru ulei 32         
Soia boabe 33         
Mu�tar 34         
In pentru ulei 35         
Alte plante oleaginoase (arahide, 
mac, ricin,  susan, �ofr�nel, etc.)  

36         

Plante pentru alte 
industrializ�ri – total (exclusiv 
s�mân�a) cod (38+39) 

37         

Tutun 38         
Sorg pentru m�turi 39         
Plante medicinale, aromatice 
�i condimente – total 
(exclusiv s�mân�a) cod 
(41+42+43+44)  

40         

Coriandru 41         
Chimion 42         
Fenicul 43         
Alte plante medicinale, aromatice 
�i condimente 

44         

Legume în câmp - total 45         



(exclusiv s�mân�a) cod 
(46+...+56+58+...+75) 
Conopid� �i brocoli 46         
Varz� alb� 47         
Gulii �i gulioare 48         
Alte v�rzoase (varz� ro�ie, varz� 
de Bruxelles, etc.) 

49         

�elin� frunze 50         
Praz 51         
Salat� 52         
Spanac 53         
Alte legume cultivate pentru 
frunze 

54         

Tomate total 55         
Castrave�i total 56         
din care: corni�on 57         
Ardei total 58         
Vinete 59         
Dovleci 60         
Dovlecei 61         
Alte legume cultivate pentru fruct 62         
Morcovi 63         
Usturoi 64         
Ceap� 65         
Sfecl� ro�ie 66         
�elin� (r�d�cin�) 67         
Alte legume r�d�cinoase 
(albitur�, hrean, ridichi de lun�, 
ridichi negre, etc.) 

68         

Maz�re p�st�i 69         
Fasole p�st�i 70         
Alte legume p�st�i 71         
Porumb zaharat 72         
Ciuperci cultivate 73         
Pepeni verzi  74         
Pepeni galbeni 75         
Plante de nutre� –total 
(exclusiv s�mân�a) cod 
(77+...+81) 

76         

Porumb verde furajer   77         
Alte plante anuale pentru fân �i 
mas� verde  

78         

Trifoi �i amestec de plante 
furajere 

79         

Lucern� 80         
Alte plante furajere perene 81         
Plante pentru producerea de 
semin�e �i seminceri, loturi 
semincere pentru 
comercializare -total cod 
(83+100+104+108+111+118
+ 
+121+126+141) 

82         

a) Cereale pentru s�mân�� –total 
cod (84+...+99) 

83         

Grâu comun de toamn� 84         
Grâu comun de prim�var� 85         
Grâu dur de toamn� 86         
Grâu dur de prim�var� 87         
Secar� de toamn� 88         
Secar� de prim�var� 89         
Orz 90         
Orzoaic� de toamn� 91         
Orzoaic� de prim�var� 92         
Ov�z 93         
Porumb boabe 94         
Sorg pentru boabe 95         
Triticale de toamn� 96         
Triticale de prim�var� 97         
Orez 98         



Alte cereale pentru s�mân��  99         
b) Leguminoase boabe pentru 
s�mân��  – total cod 
(101+102+103)  

100         

Maz�re boabe 101         
Fasole boabe 102         
Alte leguminoase  boabe pentru 
s�mân�� 

103         

c) R�d�cinoase  pentru s�mân�� 
– total cod (105+106+107) 

104         

Sfecl� de zah�r  105         
Sfecl� furajer�   106         
Alte r�d�cinoase furajere  pentru 
s�mân�� 

107         

d) Plante textile pentru s�mân�� 
- total  cod (109+110) 

108         

In pentru fibr� 109         
Cânep� pentru fibr� 110         
e) Plante oleaginoase pentru 
s�mân�� - total  cod 
(112+...+117) 

111         

Floarea soarelui 112         
Rapi�� pentru ulei 113         
Soia boabe 114         
Mu�tar 115         
In pentru ulei 116         
Alte plante oleaginoase  pentru 
s�mân�� 

117         

f) Plante pentru alte 
industrializ�ri pentru s�mân�� – 
total  cod (119+120) 

118         

Tutun 119         
Sorg pentru m�turi 120         
g) Plante medicinale, aromatice �i 
condimente  pentru s�mân�� – 
total cod (122+123+124+125)  

121         

Coriandru 122         
Chimion 123         
Fenicul 124         
Alte plante medicinale, aromatice 
�i condimente pentru s�mân�� 

125         

h) Culturi horticole pentru 
s�mân�� –total cod 
(127+...+140) 

126         

Tomate 127         
Ceap� s�mân�� 128         
Arpagic 129         
Usturoi 130         
Varz� 131         
Ardei 132         
Castrave�i 133         
R�d�cinoase 134         
Maz�re p�st�i 135         
Fasole p�st�i 136         
Pepeni verzi 137         
Pepeni galbeni 138         
Alte semin�e horticole 139         
Seminceri legumicoli (plante 
mam�) 

140         

i) Plante de nutre� pentru 
s�mân�� –total cod 
(142+143+144) 

141         

Leguminoase perene 142         
Graminee perene 143         
Anuale �i bianuale 144         
C�p�unerii 145         
Flori, plante ornamentale �i 
dendrologice în câmp 

146         

R�sadni�e 147         
Suprafa�a construit� a serelor 148         
Suprafa�a construit� a 
solariilor 

149         



Total suprafa�� arabil� 
cultivat� cod 
(01+18+22+27+30+37+40+ 
+45+76+82+145+...+149) 

150         

Teren necultivat 151         
Ogoare 152         
Total teren arabil cod (150 
+151+152) 

153         

Culturi succesive în câmp cod 
(156+....+163) 

155         

-porumb boabe 156         
-porumb verde furajer 157         
-tomate 158         
-varz� alba 159         
-castrave�i 160         
-fasole verde 161         
-alte plante anuale pentru fân �i 
mas� verde 

162         

-alte culturi succesive 163         
Culturi modificate genetic 
cod(165+166) 

164         

-porumb 165         
-alte culturi modificate genetic 166         

                1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul,sectoarele municipiului Bucure�ti 
 

 
CAPITOLUL V: a) Pomi fructiferi r�zle�i pe raza localit��ii1) 

                                                                                                            -buc��i-                         
2010 2011 Denumire specii Pomi pe 

rod/ pomi 
tineri 

Cod 
rând Total 

loca- 
litate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri-
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate 

Per-
soane 
cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i cu 
person
alitate 
juridi-
c� care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i cu 
person
alitate 
juridi-
c� care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 
Pe rod  
cod rând 
(03+15+25+
27+29+31+ 
+33+35+37
+39+41+43) 

01         

Pomi fructiferi- total  Tineri cod 
rând 
(04+16+26+
28+30+32+ 
34+36+38+
+40+42+ 
+44) 

02         

Pe rod 
(05+07+09+
11+13) 

03         

Meri Tineri 
(06+08+10+
12+14) 

04         

Pe rod 05         
-Jonathan Tineri 06         

Pe rod 07         
-Golden Delicios Tineri 08         

Pe rod 09         
-Idared Tineri 10         

Pe rod 11         
-Starkrimson Tineri 12         

Pe rod 13         
-Alte soiuri Tineri 14         
Peri Pe rod 15         



(17+19+21+
+23) 
Tineri 
(18+20+22+
+24) 

16         

Pe rod 17         
-Cure Tineri 18         

Pe rod 19         
-Favorita lui Clapp Tineri 20         

Pe rod 21         
-Williams Tineri 22         

Pe rod 23         
-Alte soiuri Tineri 24         

Pe rod 25         
Piersici Tineri 26         

Pe rod 27         
Cai�i �i zarz�ri Tineri 28         

Pe rod 29         
Cire�i Tineri 30         

Pe rod 31         
Vi�ini Tineri 32         

Pe rod 33         
Pruni Tineri 34         

Pe rod 35         
Nectarini Tineri 36         

Pe rod 37         
Nuci Tineri 38         

Pe rod 39         
Aluni Tineri 40         

Pe rod 41         
Castani Tineri 42         

Pe rod 43         Al�i pomi (gutui, 
migdali, etc) Tineri 44         

Duzi  45         
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul,sectoarele municipiului Bucure�ti 
 

 
CAPITOLUL V: a) Pomi fructiferi r�zle�i pe raza localit��ii1) 

                                                      -continuare-    -buc��i-                                            
2012 2013 Denumire specii Pomi pe 

rod/ pomi 
tineri 

Cod 
rând Total 

loca 
litate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi- 
ciliul 
în 
locali-
tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi- 
ciliul 
în 
locali-
tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B C 9 10 11 12 13 14 15 16 
Pe rod  
cod rând 
(03+15+25+
27+29+31+ 
+33+35+37
+39+41+43) 

01         

Pomi fructiferi- total  Tineri cod 
rând 
(04+16+26+
28+30+32+ 
34+36+38+
+40+42+ 
+44) 

02         

Pe rod 
(05+07+09+
11+13) 

03         

Meri Tineri 
(06+08+10+
12+14) 

04         

Pe rod 05         
-Jonathan Tineri 06         



Pe rod 07         
-Golden Delicios Tineri 08         

Pe rod 09         
-Idared Tineri 10         

Pe rod 11         
-Starkrimson Tineri 12         

Pe rod 13         
-Alte soiuri Tineri 14         

Pe rod 
(17+19+21+
+23) 

15         

Peri Tineri 
(18+20+22+
+24) 

16         

Pe rod 17         
-Cure Tineri 18         

Pe rod 19         
-Favorita lui Clapp Tineri 20         

Pe rod 21         
-Williams Tineri 22         

Pe rod 23         
-Alte soiuri Tineri 24         

Pe rod 25         
Piersici Tineri 26         

Pe rod 27         
Cai�i �i zarz�ri Tineri 28         

Pe rod 29         
Cire�i Tineri 30         

Pe rod 31         
Vi�ini Tineri 32         

Pe rod 33         
Pruni Tineri 34         

Pe rod 35         
Nectarini Tineri 36         

Pe rod 37                        
Nuci Tineri 38         

Pe rod 39         
Aluni Tineri 40         
Castani Pe rod 41         

 Tineri 42         

Al�i pomi (gutui, 
migdali, etc) 

Pe rod 43         

 Tineri 44         

Duzi  45         
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul,sectoarele municipiului Bucure�ti 

 
 
CAPITOLUL V: a) Pomi fructiferi r�zle�i pe raza localit��ii1) 

 -continuare- 
                                                                                                                 - buc��i – 

2014 Denumire specii Pomi pe 
rod/ pomi 
tineri 

Cod 
rând Total 

loca 
litate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi-
ciliul 
în 
locali-
tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B C 17 18 19 20 
Pe rod  
cod rând 
(03+15+25+
27+29+31+ 
+33+35+37
+39+41+43) 

01     

Pomi fructiferi- total  

Tineri cod 
rând 

02     



(04+16+26+
28+30+32+ 
34+36+38+
+40+42+ 
+44) 
Pe rod 
(05+07+09+
11+13) 

03     

Meri Tineri 
(06+08+10+
12+14) 

04     

Pe rod 05     
-Jonathan Tineri 06     

Pe rod 07     
-Golden Delicios Tineri 08     

Pe rod 09     
-Idared Tineri 10     

Pe rod 11     
-Starkrimson Tineri 12     

Pe rod 13     
-Alte soiuri Tineri 14     

Pe rod 
(17+19+21+
+23) 

15     

Peri Tineri 
(18+20+22+
+24) 

16     

Pe rod 17     
-Cure Tineri 18     

Pe rod 19     
-Favorita lui Clapp Tineri 20     

Pe rod 21     
-Williams Tineri 22     

Pe rod 23     
-Alte soiuri Tineri 24     

Pe rod 25     
Piersici Tineri 26     

Pe rod 27     
Cai�i �i zarz�ri Tineri 28     

Pe rod 29     
Cire�i Tineri 30     

Pe rod 31     
Vi�ini Tineri 32     

Pe rod 33     
Pruni Tineri 34     

Pe rod 35     
Nectarini Tineri 36     

Pe rod 37     
Nuci Tineri 38     

Pe rod 39     
Aluni Tineri 40     
Castani Pe rod 41     

 Tineri 42     

Al�i pomi (gutui, 
migdali, etc) 

Pe rod 43     

 Tineri 44     

Duzi  45     
                                     1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul,sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 
CAPITOLUL V: b) Suprafa�a planta�iilor pomicole �i num�rul 
pomilor pe raza localit��ii1)   
                                                                                                                         

2010 2011 Denumire Suprafa�a 
 -ha-/ 
Nr.Pomi2)–
buc��i- 

Cod 
rând Total 

loca 
litate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi- 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i cu 
person
alitate 
juridi-
c� care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi- 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te 
juridi-
c� care 
au 
activit
ate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 



ciliul 
în 
locali-
tate 

ciliul 
în 
locali-
tate 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 
Suprafa�a cod 
rând 
(03+15+25+ 
27+29+31+33
35+37+39+41
+43+47+49) 

01         

Pomi fructiferi- 
total  

Nr. Pomi cod 
rând 
(04+16+26+ 
28+30+32+34
+36+38+40+
42+44+48+ 
+50) 

02         

Suprafa�a 
(05+07+09+ 
11+13) 

03         

Meri Nr. Pomi 
(06+08+10+ 
12+14) 

04         

Suprafa�a 05         
-Jonathan Nr. pomi 06         

Suprafa�a 07         
-Golden Delicios Nr. pomi 08         

Suprafa�a 09         
-Idared Nr. pomi 10         

Suprafa�a 11         
-Starkrimson Nr. pomi 12         

Suprafa�a 13         
-Alte soiuri Nr. pomi 14         

Suprafa�a 
(17+19+21+ 
23) 

15         

Peri Nr. Pomi 
(18+20+22+ 
24) 

16         

Suprafa�a 17         
-Cure Nr. pomi 18         

Suprafa�a 19         
-Favorita lui Clapp Nr. pomi 20         

Suprafa�a 21         
-Williams Nr. pomi 22         

Suprafa�a 23         
-Alte soiuri Nr. pomi 24         

Suprafa�a 25         
Piersici  Nr. pomi 26         

Suprafa�a 27         
Cai�i �i zarz�ri Nr. pomi 28         

Suprafa�a 29         
Cire�i Nr. pomi 30         

Suprafa�a 31         
Vi�ini Nr. pomi 32         

Suprafa�a 33         
Pruni Nr. pomi 34         

Suprafa�a 35         
Nectarini Nr. pomi 36         

Suprafa�a 37         
Nuci Nr. pomi 38         

Suprafa�a 39         
Aluni Nr. pomi 40         

Suprafa�a 41         
Castani Nr. pomi 42         

Suprafa�a 43         Al�i pomi (gutui, 
migdali, etc) Nr. pomi 44         

Suprafa�a 45         Pepiniere pomicole 
Nr. puie�i 46         
Suprafa�a 47         Livezi tinere 

 Nr. pomi 48         
Suprafa�a 49         Livezi în declin 

 Nr. pomi 50         
Suprafe�e 
defri�ate 

Suprafa�a 51         

Teren în preg�tire Suprafa�a 52         
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul,sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) Pomi pe rod pentru rândurile: 04,16,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,50                        



 
 
CAPITOLUL V: b)Suprafa�a planta�iilor pomicole �i num�rul 
pomilor pe raza localit��ii1)  -continuare-    
                                                                                                                                                       

2012 2013 Denumire Suprafa�a -ha-/ 
Nr.Pomi2)–
buc��i- 

Cod 
rând Total 

loca 
litate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate 

Per-
soa- 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te 
juridi-
c� care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate 

Gos-
pod� 
rii/ex-
ploa-   
ta�ii 
agri-
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi- 
ciliul 
în 
locali-
tate 

Per-
soane 
cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te 
juridi-
c� care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B C 9 10 11 12 13 14 15 16 
Suprafa�a cod 
rând 
(03+15+25+ 
27+29+31+333
5+37+39+41+4
3+47+49) 

01         

Pomi fructiferi- 
total  Nr. Pomi cod 

rând 
(04+16+26+ 
28+30+32+34+
36+38+40+42+
44+48+ +50) 

02         

Suprafa�a 
(05+07+09+ 
11+13) 

03         

Meri Nr. Pomi 
(06+08+10+ 
12+14) 

04         

Suprafa�a 05         
-Jonathan Nr. pomi 06         

Suprafa�a 07         
-Golden Delicios Nr. pomi 08         

Suprafa�a 09         
-Idared Nr. pomi 10         

Suprafa�a 11         
-Starkrimson Nr. pomi 12         

Suprafa�a 13         
-Alte soiuri Nr. pomi 14         

Suprafa�a 
(17+19+21+ 
23) 

15         

Peri Nr. Pomi 
(18+20+22+ 
24) 

16         

Suprafa�a 17         
-Cure Nr. pomi 18         

Suprafa�a 19         
-Favorita lui Clapp Nr. pomi 20         

Suprafa�a 21         
-Williams Nr. pomi 22         

Suprafa�a 23         
-Alte soiuri Nr. pomi 24         

Suprafa�a 25         
Piersici  Nr. pomi 26         

Suprafa�a 27         
Cai�i �i zarz�ri Nr. pomi 28         

Suprafa�a 29         
Cire�i Nr. pomi 30         

Suprafa�a 31         
Vi�ini Nr. pomi 32         

Suprafa�a 33         
Pruni Nr. pomi 34         

Suprafa�a 35         
Nectarini Nr. pomi 36         

Nuci
Suprafa�a 37         



Nr. pomi 38         
Suprafa�a 39         

Aluni Nr. pomi 40         
Suprafa�a 41         

Castani Nr. pomi 42         
Suprafa�a 43         Al�i pomi (gutui, 

migdali, etc) Nr. pomi 44         
Suprafa�a 45         Pepiniere pomicole 
Nr. puie�i 46         
Suprafa�a 47         Livezi tinere 

 Nr. pomi 48         

Suprafa�a 49         Livezi în declin 
 Nr. pomi 50         

Suprafe�e defri�ate Suprafa�a 51         

Teren în preg�tire Suprafa�a 52         
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul,sectoarele municipiului Bucure�ti 
 2) Pomi pe rod pentru rândurile 02 la 20 
 
 
CAPITOLUL V: b)Suprafa�a planta�iilor pomicole �i num�rul 
pomilor pe raza localit��ii1)  -continuare-  
       
   

2014 Denumire  Suprafa�a -ha-/ 
Nr.Pomi2)–buc��i- 

Co
d 
rân
d 

Total 
loca 
litate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalitat
e juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B C 17 18 19 20 
Suprafa�a cod 
rând 
(03+15+25+ 
27+29+31+3335
+37+39+41+43
+47+49) 

01     

Pomi fructiferi- 
total  Nr. Pomi cod rând 

(04+16+26+ 
28+30+32+34+3
6+38+40+42+44
+48+ +50) 

02     

Suprafa�a 
(05+07+09+ 
11+13) 

03     

Meri Nr. Pomi 
(06+08+10+ 
12+14) 

04     

Suprafa�a 05     
-Jonathan Nr. pomi 06     

Suprafa�a 07     
-Golden Delicios Nr. pomi 08     

Suprafa�a 09     
-Idared Nr. pomi 10     

Suprafa�a 11     
-Starkrimson Nr. pomi 12     

Suprafa�a 13     
-Alte soiuri Nr. pomi 14     

Suprafa�a 
(17+19+21+ 23) 

15     

Peri Nr. Pomi 
(18+20+22+ 24) 

16     

Suprafa�a 17     
-Cure Nr. pomi 18     

-Favorita lui Clapp
Suprafa�a 19     



Nr. pomi 20     
Suprafa�a 21     

-Williams Nr. pomi 22     
Suprafa�a 23     

-Alte soiuri Nr. pomi 24     
Suprafa�a 25     

Piersici  Nr. pomi 26     
Suprafa�a 27     

Cai�i �i zarz�ri Nr. pomi 28     
Suprafa�a 29     

Cire�i Nr. pomi 30     
Suprafa�a 31     

Vi�ini Nr. pomi 32     
Suprafa�a 33     

Pruni Nr. pomi 34     
Suprafa�a 35     

Nectarini Nr. pomi 36     
Suprafa�a 37     

Nuci Nr. pomi 38     
Suprafa�a 39     

Aluni Nr. pomi 40     
Suprafa�a 41     

Castani Nr. pomi 42     
Al�i pomi (gutui, 
migdali, etc) 

Suprafa�a 43 

    
 Nr. pomi 44     
Pepiniere pomicole Suprafa�a 45     

 Nr. puie�i 46     

Suprafa�a 47     Livezi tinere 
 Nr. pomi 48     

Suprafa�a 49     Livezi în declin 
 Nr. pomi 50     

Suprafe�e defri�ate Suprafa�a 51     

Teren în preg�tire Suprafa�a 52     
                                    1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 

                 2) Pomi pe rod pentru rândurile 02 la 20 

 
CAPITOLUL V: c) Alte planta�ii de pomi în teren agricol, situate 
pe raza localit��ii1) 

                                                                                                                 -hectare- 
2010 2011 Denumire Cod 

rând Total 
loca 
litate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi- 
ciliul 
în 
locali-
tate 

Per-
soa- 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate 

Per-
soa- 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te 
juridi-
c� care 
au 
activit
ate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arbu�ti fructiferi total cod (02+03) 01         
- Arbu�ti fructiferi pe rod 02         
- Arbu�ti fructiferi tineri 03         
Planta�ii de duzi în masiv 04         
Alte planta�ii de pomi în teren agricol2) 05         

   1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul,sectoarele municipiului Bucure�ti 
   2)Planta�ii de pomi de Cr�ciun înfiin�ate în teren agricol 
                            
 
 
 
 
 



 
CAPITOLUL V: c) Alte planta�ii de pomi în teren agricol, situate 
pe raza localit��ii1)      -continuare-   
                                                                                                                -hectare- 

2012 2013 Denumire Cod 
rând Total 

loca 
litate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activit
ate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate 

Per-
soane 
cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te 
juridi-
c� care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 9 10 11 12 13 14 15 16 
Arbu�ti fructiferi total cod (02+03) 01         
- Arbu�ti fructiferi pe rod 02         
- Arbu�ti fructiferi tineri 03         
Planta�ii de duzi în masiv 04         
Alte planta�ii de pomi în teren agricol2) 05         

   1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul,sectoarele municipiului Bucure�ti 
   2)Planta�ii de pomi de Cr�ciun înfiin�ate în teren agricol 
 
 
CAPITOLUL V: c) Alte planta�ii de pomi în teren agricol, situate 
pe raza localit��ii1)      -continuare-                                                                

                                                                                        -hectare - 
2014 Denumire Cod 

rând Total 
loca 
litate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activit
ate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 17 18 19 20 
Arbu�ti fructiferi total cod (02+03) 01     
- Arbu�ti fructiferi pe rod 02     
- Arbu�ti fructiferi tineri 03     
Planta�ii de duzi în masiv 04     
Alte planta�ii de pomi în teren agricol2) 05     

                     1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul,sectoarele municipiului Bucure�ti 
                        2)Planta�ii de pomi de Cr�ciun înfiin�ate în teren agricol 
 
 
CAPITOLUL V: d) Vii, pepiniere viticole �i hamei�ti situate pe 
raza localit��ii1) 

                                                                                                                   -hectare - 

2010 2011 Denumire Cod 
rând Total 

loca 
litate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te 
juridi-
c� care 
au 

Total 
loca 
litate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 

Per-
soane 
cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 



perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate 

activit
ate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate 

activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

Vii pe rod cod (02+....+05) 01         

Vii altoite-struguri de vin 02         

Vii altoite-struguri de mas� 03         

Vii hibrizi interspecifici 04         

Vii hibrizi 05         

Vii altoite neintrate pe rod 06         

Pepiniere viticole 07         

Planta�ii portaltoi 08         

Teren în preg�tire pentru  
planta�ii viticole 

09         

Hamei�ti pe rod 10         

Hamei�ti tineri neintra�i pe rod 11         

Teren în preg�tire pentru 
planta�ii de hamei 

12         

1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti
 

 

 
CAPITOLUL V: d) Vii, pepiniere viticole �i hamei�ti situate pe 
raza localit��ii1)          -continuare-   

                                                                                                                                           -hectare- 

2012 2013 Denumire Cod 
rând Total 

loca 
litate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri-
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 9 10 11 12 13 14 15 16 

Vii pe rod cod (02+....+05) 01         

Vii altoite-struguri de vin 02         

Vii altoite-struguri de mas� 03         

Vii hibrizi interspecifici 04         

Vii hibrizi 05         

Vii altoite neintrate pe rod 06         

Pepiniere viticole 07         

Planta�ii portaltoi 08         

Teren în preg�tire pentru  
planta�ii viticole 

09         

Hamei�ti pe rod 10         

Hamei�ti tineri neintra�i pe rod 11         

Teren în preg�tire pentru 
planta�ii de hamei 

12         

1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 

 
 
 
 



 
CAPITOLUL V: d) Vii, pepiniere viticole �i hamei�ti situate pe 
raza localit��ii1) -continuare-  

                                                                                                       -hectare- 

2014 Denumire Cod 
rând Total 

loca 
litate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi- 
ciliul 
în 
locali-
tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 17 18 19 20 

Vii pe rod cod (02+....+05) 01     

Vii altoite-struguri de vin 02     

Vii altoite-struguri de mas� 03     

Vii hibrizi interspecifici 04     

Vii hibrizi 05     

Vii altoite neintrate pe rod 06     

Pepiniere viticole 07     

Planta�ii portaltoi 08     

Teren în preg�tire pentru  
planta�ii viticole 

09     

Hamei�ti pe rod 10     

Hamei�ti tineri neintra�i pe rod 11     

Teren în preg�tire pentru 
planta�ii de hamei 

12     

                                  1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti
 

 

 
CAPITOLUL VI: Suprafe�ele efectiv irigate1) în câmp, situate 
pe raza localit��ii2) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Categorii de teren 
Cod 
rând 

ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari 

A B 1 2 3 4 5 

Teren arabil total cod (02 +.... +19) 01                    

-Grâu 02           

-Secar� 03           

-Orz 04           

-Orzoaic� 05           

-Porumb boabe 06           

-Orez 07           

-Floarea soarelui 08           

-Soia boabe 09           

-Sfecl� de zah�r 10           

-Legume în câmp 11           

-Cartofi total 12           

-Porumb verde furajer 13           

-Alte plante anuale pentru fân �i mas� 
verde 

14           

-Trifoi �i amestec de plante furajere 15           

-Lucern� 16           

-Alte furaje perene 17           

-Plante pentru producerea de semin�e �i 
seminceri 

18           

-Alte culturi în teren arabil 19           



-P��uni naturale 20           

-Fâne�e naturale 21           

-Vii �i pepiniere viticole 22           

-Hamei�ti 23           

-Planta�ii �i pepiniere pomicole �i arbu�ti 
fructiferi 

24           

Total teren agricol cod (01+21+...+24) 25           

-Hamei�ti 19           

-Alte culturi în teren arabil 20           

-P��uni naturale 21           

-Fâne�e naturale 22           

-Vii �i pepiniere viticole 23           

-Planta�ii �i pepiniere pomicole �i arbu�ti 
fructiferi 

24 
          

Total teren agricol cod (01+21+...+24) 25           
          1) Suprafa�a efectiv irigat� reprezint� suprafa�a irigat� cu cel pu�in o udare 
                 2) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
             
CAPITOLUL VII: Animale domestice �i/sau animale s�lbatice 
crescute în captivitate, în condi�iile legii - Situa�ia la începutul 
semestrului 
                                                                                                        - capete – 

2010 Specie/categorie de animale Cod 
rând Total localitate1) Gospod�rii/ex 

ploata�ii agricole 
f�r� personalita- 
juridic� cu domi- 
ciliul în 
localitate1) 

Persoane cu 
domiciliul în alte 
localit��i1) 

Unit��i cu 
personalitate 
juridic� care au 
activitate pe raza 
localit��ii 
 

Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 
A B 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Bovine-total cod 
(02+08+11+26) 

01 
        

Bovine  sub 1 an-total cod 
(03+05) 

02 
        

-Bovine femele sub 1 an 03         
din care: sub 6 luni 04         
-Bovine masculi sub 1 an 05         
din care: sub 6 luni 06         
Din 02: Vi�ei pentru sacrificare 07         
Bovine de 1-2 ani – total cod 
(09+10) 

08 
        

-Bovine femele de 1-2 ani 09         
-Bovine masculi de 1-2 ani 10         
Bovine de 2 ani �i peste-total 
cod (12+17) 

11 
        

-Bovine masculi de 2 ani �i 
peste cod (13+15+16) 

12 
        

        -pentru reproductie 13         
  din care: Tauri reproduc�tori 
autoriza�i 

14 
        

        -reforma�i (pentru 
sacrificare) 

15 
        

        -pentru munc� 16         
-Femele de 2 ani �i peste cod 
(18+19) 

17 
        

-Juninci  18         
         - Vaci cod (20+21) 19         
               -vaci pentru  lapte 20         
               -vaci reformate (vaci 
pentru sacrificare) 

21 
        

-Bubaline (23+24+25) 22         
    -Bivoli�e pentru reproduc�ie 23         
    -Bivoli autoriza�i pentru 
reproduc�ie 

24 
        

    -Alte bubaline 25         
Ovine- total cod (27+...+31) 26         
-oi-femele pentru reproduc�ie 27         
-mioare montate 28         
-tineret sub 1 an 29         
-oi-alte categorii 30         
-berbeci de reproduc�ie 
autoriza�i 

31 
        

Caprine-total cod 
(33+...+36) 

32 
        



din care: capre 33         
-�api 34         
-tineret montat 35         
-alte caprine 36         
Porcine-total cod 
(38+39+41+45) 

37 
        

  Purcei sub 20 kg 38         
  Porcine între 20-50 kg 39         
din care: tineret de cresc�torii 
(2-4 luni) 

40 
        

  Porcine pentru îngr��at-total 
cod (42+43+44)  

41 
        

  -cu greutate de 50-80 kg 42         
  -cu greutate de 81-110 kg 43         
   -peste 110 kg 44         
Porcine pentru reproductie de 
peste 50 kg-total (46+47+48)  

45 
        

    -vieri de reproduc�ie 
autoriza�i 

46 
        

    -scroafe 47         
    -scrofi�e 48         
din care: tineret femel de 
pr�sil� (6-9 luni) 

49 
        

Cabaline-total 50         
din care: cabaline de munc�  
peste 3 ani 

51 
        

-arm�sari de reproduc�ie 
autoriza�i 

52 
        

M�gari 53         
Catâri 54         
Iepuri-total din care: 55         
-iepuri femele pentru 
reproduc�ie 

56 
        

Animale de blan�-total din 
care: 

57 
        

-vulpi 58         
-nurci 59         
-nutrii 60         
Alte animale de blan� 61         
P�s�ri total din care: 62         
-galinacee 63         
-curci 64         
-ra�e 65         
-gâ�te 66         
-stru�i 67         
-alte p�s�ri 68         
Din codul  62  (p�s�ri total) 
-total p�s�ri adulte ou�toare 

69 
        

din care: g�ini ou�toare 70         
Alte animale domestice �i/sau 
s�lbatice crescute în 
captivitate, în condi�iile legii, ce 
fac obiectul înscrierii în 
registrul agricol 

71 

        
Familii de albine 2) 72         

1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul,sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) Înregistrarea familiilor de albine se face în Registrul agricol, în localitatea unde proprietarul stupinei 
de�ine vatra de stupin� permanent� (proprietarul stupilor are obliga�ia de a informa administra�ia local�, 
dup� caz, cu privire la perioada în care se desf��oar� stup�ritul pastoral). 
 
 
CAPITOLUL VII: Animale domestice �i/sau animale s�lbatice 
crescute în captivitate, în condi�iile legii - Situa�ia la începutul 
semestrului -continuare- 
                                                                                                         - capete – 

2011 Specie/categorie de animale Cod 
rând Total localitate1) Gospod�rii/ex 

ploata�ii agricole 
f�r� personalita- 
te  juridic� cu 
domiciliul în 
localitate1) 

Persoane cu 
domiciliul în alte 
localit��i1) 

Unit��i cu 
personalitate 
juridic� care au 
activitate pe raza 
localit��ii 
 

Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 
A B 

9 10 11 12 13 14 15 16 
Bovine-total cod 
(02+08+11+26) 

01 
        

Bovine  sub 1 an-total cod 
(03+05) 

02 
        

-Bovine femele sub 1 an 03         



din care: sub 6 luni 04         
-Bovine masculi sub 1 an 05         
din care: sub 6 luni 06         
Din 02: Vi�ei pentru sacrificare 07         
Bovine de 1-2 ani – total cod 
(09+10) 

08 
        

-Bovine femele de 1-2 ani 09         
-Bovine masculi de 1-2 ani 10         
Bovine de 2 ani �i peste-total 
cod (12+17) 

11 
        

-Bovine masculi de 2 ani �i 
peste cod (13+15+16) 

12 
        

        -pentru reproductie 13         
  din care: Tauri reproduc�tori 
autoriza�i 

14 
        

        -reforma�i (pentru 
sacrificare) 

15 
        

        -pentru munc� 16         
-Femele de 2 ani �i peste cod 
(18+19) 

17 
        

-Juninci  18         
         - Vaci cod (20+21) 19         
               -vaci pentru  lapte 20         
               -vaci reformate (vaci 
pentru sacrificare) 

21 
        

-Bubaline (23+24+25) 22         
    -Bivoli�e pentru reproduc�ie 23         
    -Bivoli autoriza�i pentru 
reproduc�ie 

24 
        

    -Alte bubaline 25         
Ovine- total cod (27+...+31) 26         
-oi-femele pentru reproduc�ie 27         
-mioare montate 28         
-tineret sub 1 an 29         
-oi-alte categorii 30         
-berbeci de reproduc�ie 
autoriza�i 

31 
        

Caprine-total cod 
(33+...+36) 

32 
        

din care: capre 33         
-�api 34         
-tineret montat 35         
-alte caprine 36         
Porcine-total cod 
(38+39+41+45) 

37 
        

  Purcei sub 20 kg 38         
  Porcine între 20-50 kg 39         
din care: tineret de cresc�torii 
(2-4 luni) 

40 
        

  Porcine pentru îngr��at-total 
cod (42+43+44)  

41 
        

  -cu greutate de 50-80 kg 42         
  -cu greutate de 81-110 kg 43         
   -peste 110 kg 44         
Porcine pentru reproductie de 
peste 50 kg-total (46+47+48)  

45 
        

    -vieri de reproduc�ie 
autoriza�i 

46 
        

     -scroafe 47         
      -scrofi�e 48         
din care: tineret femel de 
pr�sil� (6-9 luni) 

49 
        

Cabaline-total 50         
din care: cabaline de munc�  
peste 3 ani 

51 
        

-arm�sari de reproduc�ie 
autoriza�i 

52 
        

M�gari 53         
Catâri 54         
Iepuri-total din care: 55         
-iepuri femele pentru 
reproduc�ie 

56 
        

Animale de blan�-total din 
care: 

57 
        

-vulpi 58         
-nurci 59         
-nutrii 60         
Alte animale de blan� 61         
P�s�ri total din care: 62         
-galinacee 63         
-curci 64         



-ra�e 65         
-gâ�te 66         
-stru�i 67         
-alte p�s�ri 68         
Din codul  62  (p�s�ri total) 
-total p�s�ri adulte ou�toare 

69 
        

din care: g�ini ou�toare 70         
Alte animale domestice �i/sau 
s�lbatice crescute în 
captivitate, în condi�iile legii, ce 
fac obiectul înscrierii în 
registrul agricol 

71 

        
Familii de albine2) 72         

1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul,sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) Înregistrarea familiilor de albine se face în Registrul agricol, în localitatea unde proprietarul stupinei 
de�ine vatra de stupin� permanent� (proprietarul stupilor are obliga�ia de a informa administra�ia local�, 
dup� caz, cu privire la perioada în care se desf��oar� stup�ritul pastoral). 
 
 
CAPITOLUL VII: Animale domestice �i/sau animale s�lbatice 
crescute în captivitate, în condi�iile legii - Situa�ia la începutul 
semestrului -continuare- 
                                                                                                         - capete – 

2012 Specie/categorie de animale Cod 
rând Total localitate1) Gospod�rii/ex 

ploata�ii agricole 
f�r� personalita- 
te  juridic� cu 
domiciliul în 
localitate1) 

Persoane cu 
domiciliul în alte 
localit��i1) 

Unit��i cu 
personalitate 
juridic� care au 
activitate pe raza 
localit��ii 
 

Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 
A B 

17 18 19 20 21 22 23 24 
Bovine-total cod 
(02+08+11+26) 

01 
        

Bovine  sub 1 an-total cod 
(03+05) 

02 
        

-Bovine femele sub 1 an 03         
din care: sub 6 luni 04         
-Bovine masculi sub 1 an 05         
din care: sub 6 luni 06         
Din 02: Vi�ei pentru sacrificare 07         
Bovine de 1-2 ani – total cod 
(09+10) 

08 
        

-Bovine femele de 1-2 ani 09         
-Bovine masculi de 1-2 ani 10         
Bovine de 2 ani �i peste-total 
cod (12+17) 

11 
        

-Bovine masculi de 2 ani �i 
peste cod (13+15+16) 

12 
        

        -pentru reproductie 13         
  din care: Tauri reproduc�tori 
autoriza�i 

14 
        

        -reforma�i (pentru 
sacrificare) 

15 
        

        - pentru munc� 16         
-Femele de 2 ani �i peste cod 
(18+19) 

17 
        

-Juninci  18         
         - Vaci cod (20+21) 19         
               -vaci pentru  lapte 20         
               -vaci reformate (vaci 
pentru sacrificare) 

21 
        

-Bubaline (23+24+25) 22         
    -Bivoli�e pentru reproduc�ie 23         
    -Bivoli autoriza�i pentru 
reproduc�ie 

24 
        

    -Alte bubaline 25         
Ovine- total cod (31+...+35) 26         
-oi-femele pentru reproduc�ie 27         
-mioare montate 28         
-tineret sub 1 an 29         
-oi-alte categorii 30         
-berbeci de reproduc�ie 
autoriza�i 

31 
        

Caprine-total cod 
(33+...+36) 

32 
        

din care: capre 33         
-�api 34         
-tineret montat 35         



-alte caprine 36         
Porcine-total cod 
(38+39+41+45) 

37 
        

  Purcei sub 20 kg 38         
  Porcine între 20-50 kg 39         
din care: tineret de cresc�torii 
(2-4 luni) 

40 
        

  Porcine pentru îngr��at-total 
cod (42+43+44)  

41 
        

  -cu greutate de 50-80 kg 42         
  -cu greutate de 81-110 kg 43         
   -peste 110 kg 44         
Porcine pentru reproductie de 
peste 50 kg-total (46+47+48)  

45 
        

    -vieri de reproduc�ie 
autoriza�i 

46 
        

           -scroafe 47         
           -scrofi�e 48         
din care: tineret femel de 
pr�sil� (6-9 luni) 

49 
        

Cabaline-total 50         
din care: cabaline de munc�  
peste 3 ani 

51 
        

-arm�sari de reproduc�ie 
autoriza�i 

52 
        

M�gari 53         
Catâri 54         
Iepuri-total din care: 55         
-iepuri femele pentru 
reproduc�ie 

56 
        

Animale de blan�-total din 
care: 

57 
        

-vulpi 58         
-nurci 59         
-nutrii 60         
Alte animale de blan� 61         
P�s�ri total din care: 62         
-galinacee 63         
-curci 64         
-ra�e 65         
-gâ�te 66         
-stru�i 67         
-alte p�s�ri 68         
Din codul  62  (p�s�ri total) 
-total p�s�ri adulte ou�toare 

69 
        

din care: g�ini ou�toare 70         
Alte animale domestice �i/sau 
s�lbatice crescute în 
captivitate, în condi�iile legii, ce 
fac obiectul înscrierii în 
registrul agricol 

71 

        
Familii de allbine 2) 72         

1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul,sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) Înregistrarea familiilor de albine se face în Registrul agricol, în localitatea unde proprietarul stupinei 
de�ine vatra de stupin� permanent� (proprietarul stupilor are obliga�ia de a informa administra�ia local�, 
dup� caz, cu privire la perioada în care se desf��oar� stup�ritul pastoral). 
 
 
CAPITOLUL VII: Animale domestice �i/sau animale s�lbatice 
crescute în captivitate, în condi�iile legii - Situa�ia la începutul 
semestrului -continuare- 
                                                                                                        - capete – 

2013 Specie/categorie de animale Cod 
rând Total localitate1) Gospod�rii/ex 

ploata�ii agricole 
f�r� personalita- 
te  juridic� cu 
domiciliul în 
localitate1) 

Persoane cu 
domiciliul în alte 
localit��i1) 

Unit��i cu 
personalitate 
juridic� care au 
activitate pe raza 
localit��ii 
 

Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 
A B 

25 26 27 28 29 30 31 32 
Bovine-total cod 
(02+08+11+26) 

01 
        

Bovine  sub 1 an-total cod 
(03+05) 

02 
        

-Bovine femele sub 1 an 03         
din care: sub 6 luni 04         
-Bovine masculi sub 1 an 05         
din care: sub 6 luni 06         



Din 02: Vi�ei pentru sacrificare 07         
Bovine de 1-2 ani – total cod 
(09+10) 

08 
        

-Bovine femele de 1-2 ani 09         
-Bovine masculi de 1-2 ani 10         
Bovine de 2 ani �i peste-total 
cod (12+17) 

11 
        

-Bovine masculi de 2 ani �i 
peste cod (13+15+16) 

12 
        

        -pentru reproductie 13         
  din care: Tauri reproduc�tori 
autoriza�i 

14 
        

        -reforma�i ( pentru 
sacrificare) 

15 
        

        -pentru munc� 16         
-Femele de 2 ani �i peste  
cod (18+19) 

17 
        

-Juninci  18         
         - Vaci cod (20+21) 19         
               -vaci pentru  lapte 20         
               -vaci reformate (vaci 
pentru sacrificare) 

21 
        

-Bubaline (23+24+25) 22         
    -Bivoli�e pentru reproduc�ie 23         
    -Bivoli autoriza�i pentru 
reproduc�ie 

24 
        

    -Alte bubaline 25         
Ovine- total cod (31+...+35) 26         
-oi-femele pentru reproduc�ie 27         
-mioare montate 28         
-tineret sub 1 an 29         
-oi-alte categorii 30         
-berbeci de reproduc�ie 
autoriza�i 

31 
        

Caprine-total cod 
(33+...+36) 

32 
        

din care: capre 33         
-�api 34         
-tineret montat  35         
-alte caprine 36         
Porcine-total cod 
(38+39+41+45) 

37 
        

  Purcei sub 20 kg 38         
  Porcine între 20-50 kg 39         
din care: tineret de cresc�torii 
(2-4 luni) 

40 
        

  Porcine pentru îngr��at-total 
cod (42+43+44)  

41 
        

  -cu greutate de 50-80 kg  42         
  -cu greutate de 81-110 kg 43         
   -peste 110 kg 44         
Porcine pentru reproductie de 
peste 50 kg-total (46+47+48)  

45 
        

    -vieri de reproduc�ie 
autoriza�i 

46 
        

      -scroafe 47         
      -scrofi�e 48         
din care: tineret femel de 
pr�sil� (6-9 luni) 

49 
        

Cabaline-total 50         
din care: cabaline de munc�  
peste 3 ani 

51 
        

-arm�sari de reproduc�ie 
autoriza�i 

52 
        

M�gari 53         
Catâri 54         
Iepuri-total din care: 55         
-iepuri femele pentru 
reproduc�ie 

56 
        

Animale de blan�-total din 
care: 

57 
        

-vulpi 58         
-nurci 59         
-nutrii 60         
Alte animale de blan� 61         
P�s�ri total din care: 62         
-galinacee 63         
-curci 64         
-ra�e 65         
-gâ�te 66         
-stru�i 67         



-alte p�s�ri 68         
Din codul  62  (p�s�ri total) 
-total p�s�ri adulte ou�toare 

69 
        

din care: g�ini ou�toare 70         
Alte animale domestice �i/sau 
s�lbatice crescute în 
captivitate, în condi�iile legii, ce 
fac obiectul înscrierii în 
registrul agricol 

71 

        
Familii de albine 2) 72         

1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) Înregistrarea familiilor de albine se face în Registrul agricol, în localitatea unde proprietarul stupinei 
de�ine vatra de stupin� permanent� (proprietarul stupilor are obliga�ia de a informa administra�ia local�, 
dup� caz, cu privire la perioada în care se desf��oar� stup�ritul pastoral). 
 
CAPITOLUL VII: Animale domestice �i/sau animale s�lbatice 
crescute în captivitate, în condi�iile legii - Situa�ia la începutul 
semestrului -continuare- 
                                                                                                        - capete – 

2014 Specie/categorie de animale Cod 
rând Total localitate1) Gospod�rii/ex 

ploata�ii agricole 
f�r� 
personalitate  
juridic� cu domi 
ciliul în locali-
tate1) 

Persoane cu 
domiciliul în alte 
localit��i1) 

Unit��i cu 
personalitate 
juridic� care au 
activitate pe raza 
localit��ii 
 

Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 
A B 

33 34 35 36 37 38 39 40 
Bovine-total cod 
(02+08+11+26) 

01 
        

Bovine  sub 1 an-total cod 
(03+05) 

02 
        

-Bovine femele sub 1 an 03         
din care: sub 6 luni 04         
-Bovine masculi sub 1 an 05         
din care: sub 6 luni 06         
Din 02: Vi�ei pentru sacrificare 07         
Bovine de 1-2 ani – total cod 
(09+10) 

08 
        

-Bovine femele de 1-2 ani 09         
-Bovine masculi de 1-2 ani 10         
Bovine de 2 ani �i peste-total 
cod (12+17) 

11 
        

-Bovine masculi de 2 ani �i 
peste cod (13+15+16) 

12 
        

        -pentru reproductie 13         
  din care: Tauri reproduc�tori 
autoriza�i 

14 
        

        - reforma�i (pentru 
sacrificare) 

15 
        

        - pentru munc� 16         
-Femele de 2 ani �i peste cod 
(18+19) 

17 
        

-Juninci  18         
         - Vaci cod (20+21) 19         
               -vaci pentru  lapte 20         
               -vaci reformate (vaci 
pentru sacrificare) 

21 
        

-Bubaline (23+24+25) 22         
    -Bivoli�e pentru reproduc�ie 23         
    -Bivoli autoriza�i pentru 
reproduc�ie 

24 
        

    -Alte bubaline 25         
Ovine- total cod (27+...+31) 26         
-oi-femele pentru reproduc�ie 27         
-mioare montate 28         
-tineret sub 1 an 29         
-oi-alte categorii 30         
-berbeci de reproduc�ie 
autoriza�i 

31 
        

Caprine-total cod 
(33+...+36) 

32 
        

din care: capre 33         
-�api 34         
-tineret montat 35         
-alte caprine 36         
Porcine-total cod 
(38+39+41+45) 

37 
        

  Purcei sub 20 kg 38         



  Porcine între 20-50 kg 39         
din care: tineret de cresc�torii 
(2-4 luni) 

40 
        

  Porcine pentru îngr��at-total 
cod (42+43+44)  

41 
        

  -cu greutate de 50-80 kg 42         
  -cu greutate de 81-110 kg 43         
   -peste 110 kg 44         
Porcine pentru reproductie de 
peste 50 kg-total (46+47+48)  

45 
        

    -vieri de reproduc�ie 
autoriza�i 

46 
        

      -scroafe 47         
      -scrofi�e 48         
din care: tineret femel de 
pr�sil� (6-9 luni) 

49 
        

Cabaline-total 50         
din care: cabaline de munc�  
peste 3 ani 

51 
        

-arm�sari de reproduc�ie 
autoriza�i 

52 
        

M�gari 53         
Catâri 54         
Iepuri-total din care: 55         
-iepuri femele pentru 
reproduc�ie 

56 
        

Animale de blan�-total din 
care: 

57 
        

-vulpi 58         
-nurci 59         
-nutrii 60         
Alte animale de blan� 61         
P�s�ri total din care: 62         
-galinacee 63         
-curci 64         
-ra�e 65         
-gâ�te 66         
-stru�i 67         
-alte p�s�ri 68         
Din codul  62  (p�s�ri total) 
-total p�s�ri adulte ou�toare 

69 
        

din care: g�ini ou�toare 70         
Alte animale domestice �i/sau 
s�lbatice crescute în 
captivitate, în condi�iile legii, ce 
fac obiectul înscrierii în 
registrul agricol 

71 

        
Familii de albine2) 72         

1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul,sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) Înregistrarea familiilor de albine se face în Registrul agricol, în localitatea unde proprietarul stupinei 
de�ine vatra de stupin� permanent� (proprietarul stupilor are obliga�ia de a informa administra�ia local�, 
dup� caz, cu privire la perioada în care se desf��oar� stup�ritul pastoral). 
 
 
CAPITOLUL VIII: Evolu�ia efectivelor de animale în cursul anului, 
aflate în proprietatea gospod�riilor/exploata�iilor agricole f�r� 
personalitate juridic�, cu domiciliul în localitate1)�i/sau în 
proprietatea unit��ilor cu personalitate juridic�, care au 
activitate pe raza localit��ii 

                                                                                                -capete – 
2010 Specie/categorie de animale Cod 

rând Total localitate Gospod�rii/ex- 
ploata�ii agricole 
f�r� 
personalitate  
juridic� cu domi 
ciliul în locali-
tate 

Persoane cu 
domiciliul în alte 
localit��i 

Unit��i cu 
personalitate 
juridic� care au 
activitate pe raza 
localit��ii 
 

Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 
A B 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Bovine existente la 
începutul semestrului            

01 
        

Vi�ei ob�inu�i 02         
Cump�r�ri 03         
Alte intr�ri 04         
Vânz�ri 05         
T�ieri 06         
Animale moarte 07         



Alte ie�iri 08         
Bovine existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(01+02+03+04-05-06-07-08) 

09 

        
din cod rând 01: Vaci �i 
bivoli�e existente la 
începutul semestrului  

10 

        
Cump�r�ri 11         
Alte intr�ri 12         
Vânz�ri 13         
T�ieri 14         
Animale moarte 15         
Alte ie�iri 16         
Vaci �i bivoli�e existente  la 
sfâr�itul semestrului cod 
(10+11+12-13-14-15-16) 

17 

        
Ovine existente la începutul 
semestrului 

18 
        

Miei ob�inu�i 19         
Cump�r�ri 20         
Alte intr�ri 21         
Vânz�ri 22         
T�ieri 23         
Animale moarte 24         
Alte ie�iri 25         
Ovine existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(18+19+20+21-22-23-24-25)  

26 

        
Caprine existente la 
începutul semestrului 

27 
        

Iezi ob�inu�i 28         
Cump�r�ri 29         
Alte intr�ri 30         
V�nz�ri 31         
T�ieri 32         
Animale moarte 33         
Alte ie�iri 34         
Caprine existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(27+28+29+30-31-32-33-34) 

35 

        
Porcine existente la 
începutul semestrului  

36 
        

Purcei ob�inu�i 37         
Cump�r�ri 38         
Alte intr�ri 39         
Vânz�ri 40         
T�ieri 41         
Animale moarte 42         
Alte ie�iri 43         
Porcine existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(36+37+38+39-40- 41-42-43) 

44 

        
Cabaline existente la 
începutul semestrului 

45 
        

Mânji obtinu�i 46         
Cump�r�ri 47         
Alte intr�ri 48         
Vânz�ri 49         
T�ieri 50         
Animale moarte 51         
Alte ie�iri 52         
Cabaline existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(45+46+47+48-49-50-51-52) 

53 

        
P�s�ri existente la 
începutul semestrului 

54 
        

Pui ob�inu�i 55         
Cump�r�ri 56         
Alte intr�ri 57         
Vânz�ri 58         
T�ieri 59         
P�s�ri moarte 60         
Alte ie�iri 61         
P�s�ri existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(54+55+56+57-58-59-60-61) 

62 

        
Alte animale domestice 
�i/sau s�lbatice crescute în 
captivitate, în condi�iile 
legii, ce fac obiectul 
înscrierii în registrul agricol 

63 

        



existente la începutul 
semestrului 
Alte animale ob�inute  64         
Cump�r�ri 65         
Alte intr�ri 66         
Vânz�ri 67         
T�ieri 68         
Animale moarte 69         
Alte ie�iri 70         
Alte animale domestice �i/sau 
s�lbatice crescute în 
captivitate, în condi�iile legii, ce 
fac obiectul înscrierii în 
registrul agricol, existente la 
sfâr�itul semestrului  
cod (63+64+65+66-67-68-69-
70) 

71 

        
Familii de albine2) existente 
la începutul semestrului 

72 
        

Familii noi de familii2) ob�inute 73         
Cump�r�ri 74         
Alte intr�ri 75         
Vânz�ri 76         
Familii de albine2)   moarte 77         
Alte ie�iri 78         
Familii de albine2)  existente la 
sfâr�itul semestrului (cod 
73+74+75-76-77-78) 

79 

        
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) Înregistrarea familiilor de albine se face în Registrul agricol, în localitatea unde proprietarul stupinei 
de�ine vatra de stupin� permanent� (proprietarul stupilor are obliga�ia de a informa administra�ia local�, 
dup� caz, cu privire la perioada în care se desf��oar� stup�ritul pastoral) 

 
CAPITOLUL VIII: Evolu�ia efectivelor de animale în cursul anului, 
aflate în proprietatea gospod�riilor/exploata�iilor agricole f�r� 
personalitate juridic�, cu domiciliul în localitate1)�i/sau în 
proprietatea unit��ilor cu personalitate juridic�, care au 
activitate pe raza localit��ii -continuare-

                                                                                                -capete – 
2011 Specie/categorie de animale Cod 

rând Total localitate Gospod�rii/ex 
ploata�ii agricole 
f�r� 
personalitate  
juridic� cu domi 
ciliul în locali-
tate 

Persoane cu 
domiciliul în alte 
localit��i 

Unit��i cu 
personalitate 
juridic� care au 
activitate pe raza 
localit��ii 
 

Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 
A B 

9 10 11 12 13 14 15 16 
Bovine existente la 
începutul semestrului            

01 
        

Vi�ei ob�inu�i 02         
Cump�r�ri 03         
Alte intr�ri 04         
Vânz�ri 05         
T�ieri 06         
Animale moarte 07         
Alte ie�iri 08         
Bovine existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(01+02+03+04-05-06-07-08) 

09 

        
din cod rând 01: Vaci �i 
bivoli�e existente la 
începutul semestrului  

10 

        
Cump�r�ri 11         
Alte intr�ri 12         
Vânz�ri 13         
T�ieri 14         
Animale moarte 15         
Alte ie�iri 16         
Vaci �i bivoli�e existente  la 
sfâr�itul semestrului cod 
(10+11+12-13-14-15-16) 

17 

        
Ovine existente la începutul 
semestrului 

18 
        

Miei ob�inu�i 19         
Cump�r�ri 20         
Alte intr�ri 21         
Vânz�ri 22         



T�ieri 23         
Animale moarte 24         
Alte ie�iri 25         
Ovine existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(18+19+20+21-22-23-24-25)  

26 

        
Caprine existente la 
începutul semestrului 

27 
        

Iezi ob�inu�i 28         
Cump�r�ri 29         
Alte intr�ri 30         
V�nz�ri 31         
T�ieri 32         
Animale moarte 33         
Alte ie�iri 34         
Caprine existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(27+28+29+30-31-32-33-34) 

35 

        
Porcine existente la 
începutul semestrului  

36 
        

Purcei ob�inu�i 37         
Cump�r�ri 38         
Alte intr�ri 39         
Vânz�ri 40         
T�ieri 41         
Animale moarte 42         
Alte ie�iri 43         
Porcine existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(36+37+38+39-40-41-42-43) 

44 

        
Cabaline existente la 
începutul semestrului 

45 
        

Mânji obtinu�i 46         
Cump�r�ri 47         
Alte intr�ri 48         
Vânz�ri 49         
T�ieri 50         
Animale moarte 51         
Alte ie�iri 52         
Cabaline existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(45+46+47+48-49-50-51-52) 

53 

        
P�s�ri existente la 
începutul semestrului 

54 
        

Pui ob�inu�i 55         
Cump�r�ri 56         
Alte intr�ri 57         
Vânz�ri 58         
T�ieri 59         
P�s�ri moarte 60         
Alte ie�iri 61         
P�s�ri existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(54+55+56+57-58-59-60-61) 

62 

        
Alte animale domestice 
�i/sau s�lbatice crescute în 
captivitate, în condi�iile 
legii, ce fac obiectul 
înscrierii în registrul agricol 
existente la începutul 
semestrului 

63 

        
Alte animale ob�inute  64         
Cump�r�ri 65         
Alte intr�ri 66         
Vânz�ri 67         
T�ieri 68         
Animale moarte 69         
Alte ie�iri 70         
Alte animale domestice �i/sau 
s�lbatice crescute în 
captivitate, în condi�iile legii, ce 
fac obiectul înscrierii în 
registrul agricol, existente la 
sfâr�itul semestrului  
cod (63+64+65+66-67-68-69-
70) 

71 

        
Familii de albine2) existente 
la începutul semestrului 

72 
        

Familii noi de albine2) ob�inute 73         
Cump�r�ri 74         
Alte intr�ri 75         



Vânz�ri 76         
Familii de albine2)  moarte 77         
Alte ie�iri 78         
Familii de albine2)  existente la 
sfâr�itul semestrului (cod 
73+74+75-76-77-78) 

79 

        
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) Înregistrarea familiilor de albine se face în Registrul agricol, în localitatea unde proprietarul stupinei 
de�ine vatra de stupin� permanent� (proprietarul stupilor are obliga�ia de a informa administra�ia local�, 
dup� caz, cu privire la perioada în care se desf��oar� stup�ritul pastoral). 
 
CAPITOLUL VIII: Evolu�ia efectivelor de animale în cursul anului, 
aflate în proprietatea gospod�riilor/exploata�iilor agricole f�r� 
personalitate juridic�, cu domiciliul în localitate1)�i/sau în 
proprietatea unit��ilor cu personalitate juridic�, care au 
activitate pe raza localit��ii -continuare-

                                                                                                -capete – 
2012 Specie/categorie de animale Cod 

rând Total localitate Gospod�rii/ex 
ploata�ii agricole 
f�r� personalita- 
te  juridic� cu 
domi ciliul în 
locali-tate 

Persoane cu 
domiciliul în alte 
localit��i 

Unit��i cu 
personalitate 
juridic� care au 
activitate pe raza 
localit��ii 
 

Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 
A B 

17 18 19 20 21 22 23 24 
Bovine existente la 
începutul semestrului            

01 
        

Vi�ei ob�inu�i 02         
Cump�r�ri 03         
Alte intr�ri 04         
Vânz�ri 05         
T�ieri 06         
Animale moarte 07         
Alte ie�iri 08         
Bovine existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(01+02+03+04-05-06-07-08) 

09 

        
din cod rând 01: Vaci �i 
bivoli�e existente la 
începutul semestrului  

10 

        
Cump�r�ri 11         
Alte intr�ri 12         
Vânz�ri 13         
T�ieri 14         
Animale moarte 15         
Alte ie�iri 16         
Vaci �i bivoli�e existente  la 
sfâr�itul semestrului cod 
(10+11+12-13-14-15-16) 

17 

        
Ovine existente la începutul 
semestrului 

18 
        

Miei ob�inu�i 19         
Cump�r�ri 20         
Alte intr�ri 21         
Vânz�ri 22         
T�ieri 23         
Animale moarte 24         
Alte ie�iri 25         
Ovine existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(18+19+20+21-22-23-24-25)  

26 

        
Caprine existente la 
începutul semestrului 

27 
        

Iezi ob�inu�i 28         
Cump�r�ri 29         
Alte intr�ri 30         
V�nz�ri 31         
T�ieri 32         
Animale moarte 33         
Alte ie�iri 34         
Caprine existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(27+28+29+30-31-32-33-34) 

35 

        
Porcine existente la 
începutul semestrului  

36 
        

Purcei ob�inu�i 37         
Cump�r�ri 38         
Alte intr�ri 39         



Vânz�ri 40         
T�ieri 41         
Animale moarte 42         
Alte ie�iri 43         
Porcine existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(36+37+38+39-40-41-42-43) 

44 

        
Cabaline existente la 
începutul semestrului 

45 
        

Mânji obtinu�i 46         
Cump�r�ri 47         
Alte intr�ri 48         
Vânz�ri 49         
T�ieri 50         
Animale moarte 51         
Alte ie�iri 52         
Cabaline existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(45+46+47+48-49-50-51-52) 

53 

        
P�s�ri existente la 
începutul semestrului 

54 
        

Pui ob�inu�i 55         
Cump�r�ri 56         
Alte intr�ri 57         
Vânz�ri 58         
T�ieri 59         
P�s�ri moarte 60         
Alte ie�iri 61         
P�s�ri existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(54+55+56+57-58-59-60-61) 

62 

        
Alte animale domestice 
�i/sau s�lbatice crescute în 
captivitate, în condi�iile 
legii, ce fac obiectul 
înscrierii în registrul agricol 
existente la începutul 
semestrului 

63 

        
Alte animale ob�inute  64         
Cump�r�ri 65         
Alte intr�ri 66         
Vânz�ri 67         
T�ieri 68         
Animale moarte 69         
Alte ie�iri 70         
Alte animale domestice �i/sau 
s�lbatice crescute în 
captivitate, în condi�iile legii, ce 
fac obiectul înscrierii în 
registrul agricol, existente la 
sfâr�itul semestrului  
cod (63+64+65+66-67-68-69-
70) 

71 

        
Familii de albine 2) existente 
la începutul semestrului 

72 
        

Familii noi de albine2) ob�inute 73         
Cump�r�ri 74         
Alte intr�ri 75         
Vânz�ri 76         
Familii de albine2)   moarte 77         
Alte ie�iri 78         
Familii de albine2)  existente la 
sfâr�itul semestrului (cod 
73+74+75-76-77-78) 

79 

        
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) Înregistrarea familiilor de albine se face în Registrul agricol, în localitatea unde proprietarul stupinei 
de�ine vatra de stupin� permanent� (proprietarul stupilor are obliga�ia de a informa administra�ia local�, 
dup� caz, cu privire la perioada în care se desf��oar� stup�ritul pastoral). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITOLUL VIII: Evolu�ia efectivelor de animale în cursul anului, 
aflate în proprietatea gospod�riilor/exploata�iilor agricole f�r� 
personalitate juridic�, cu domiciliul în localitate1)�i/sau în 
proprietatea unit��ilor cu personalitate juridic�, care au 
activitate pe raza localit��ii -continuare-

 
 
                                                                                                -capete – 

2013 Specie/categorie de animale Cod 
rând Total localitate Gospod�rii/ex 

ploata�ii agricole 
f�r� 
personalitate  
juridic� cu domi 
ciliul în locali-
tate 

Persoane cu 
domiciliul în alte 
localit��i 

Unit��i cu 
personalitate 
juridic� care au 
activitate pe raza 
localit��ii 
 

Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 
A B 

25 26 27 28 29 30 31 32 
Bovine existente la 
începutul semestrului            

01 
        

Vi�ei ob�inu�i 02         
Cump�r�ri 03         
Alte intr�ri 04         
Vânz�ri 05         
T�ieri 06         
Animale moarte 07         
Alte ie�iri 08         
Bovine existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(01+02+03+04-05-06-07-08) 

09 

        
din cod rând 01: Vaci �i 
bivoli�e existente la 
începutul semestrului  

10 

        
Cump�r�ri 11         
Alte intr�ri 12         
Vânz�ri 13         
T�ieri 14         
Animale moarte 15         
Alte ie�iri 16         
Vaci �i bivoli�e existente  la 
sfâr�itul semestrului cod 
(10+11+12-13-14-15-16) 

17 

        
Ovine existente la începutul 
semestrului 

18 
        

Miei ob�inu�i 19         
Cump�r�ri 20         
Alte intr�ri 21         
Vânz�ri 22         
T�ieri 23         
Animale moarte 24         
Alte ie�iri 25         
Ovine existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(18+19+20+21-22-23-24-25)  

26 

        
Caprine existente la 
începutul semestrului 

27 
        

Iezi ob�inu�i 28         
Cump�r�ri 29         
Alte intr�ri 30         
V�nz�ri 31         
T�ieri 32         
Animale moarte 33         
Alte ie�iri 34         
Caprine existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(27+28+29+30-31-32-33-34) 

35 

        
Porcine existente la 
începutul semestrului  

36 
        

Purcei ob�inu�i 37         
Cump�r�ri 38         
Alte intr�ri 39         
Vânz�ri 40         
T�ieri 41         
Animale moarte 42         
Alte ie�iri 43         
Porcine existente la sfâr�itul 
semestrului cod 

44 
        



(36+37+38+39-40-41-42-43) 
Cabaline existente la 
începutul semestrului 

45 
        

Mânji obtinu�i 46         
Cump�r�ri 47         
Alte intr�ri 48         
Vânz�ri 49         
T�ieri 50         
Animale moarte 51         
Alte ie�iri 52         
Cabaline existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(45+46+47+48-49-50-51-52) 

53 

        
P�s�ri existente la 
începutul semestrului 

54 
        

Pui ob�inu�i 55         
Cump�r�ri 56         
Alte intr�ri 57         
Vânz�ri 58         
T�ieri 59         
P�s�ri moarte 60         
Alte ie�iri 61         
P�s�ri existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(54+55+56+57-58-59-60-61) 

62 

        
Alte animale domestice 
�i/sau s�lbatice crescute în 
captivitate, în condi�iile 
legii, ce fac obiectul 
înscrierii în registrul agricol 
existente la începutul 
semestrului 

63 

        
Alte animale ob�inute  64         
Cump�r�ri 65         
Alte intr�ri 66         
Vânz�ri 67         
T�ieri 68         
Animale moarte 69         
Alte ie�iri 70         
Alte animale domestice �i/sau 
s�lbatice crescute în 
captivitate, în condi�iile legii, ce 
fac obiectul înscrierii în 
registrul agricol, existente la 
sfâr�itul semestrului  
cod (63+64+65+66-67-68-69-
70) 

71 

        
Familii de albine2) existente 
la începutul semestrului 

72 
        

Familii noi de albine2) ob�inute 73         
Cump�r�ri 74         
Alte intr�ri 75         
Vânz�ri 76         
Familii de albine2)   moarte 77         
Alte ie�iri 78         
Familii de albine2)  existente la 
sfâr�itul semestrului (cod 
73+74+75-76-77-78) 

79 

        
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) Înregistrarea familiilor de albine se face în Registrul agricol, în localitatea unde proprietarul stupinei 
de�ine vatra de stupin� permanent� (proprietarul stupilor are obliga�ia de a informa administra�ia local�, 
dup� caz, cu privire la perioada în care se desf��oar� stup�ritul pastoral). 
 
CAPITOLUL VIII: Evolu�ia efectivelor de animale în cursul anului, 
aflate în proprietatea gospod�riilor/exploata�iilor agricole f�r� 
personalitate juridic�, cu domiciliul în localitate1)�i/sau în 
proprietatea unit��ilor cu personalitate juridic�, care au 
activitate pe raza localit��ii -continuare-

                                                                                                          -
capete – 

2014 Specie/categorie de animale Cod 
rând Total localitate Gospod�rii/ex 

ploata�ii agricole 
f�r� 
personalitate  
juridic� cu domi 
ciliul în locali-
tate 

Persoane cu 
domiciliul în alte 
localit��i 

Unit��i cu 
personalitate 
juridic� care au 
activitate pe raza 
localit��ii 
 

A B Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 



33 34 35 36 37 38 39 40 
Bovine existente la 
începutul semestrului            

01 
        

Vi�ei ob�inu�i 02         
Cump�r�ri 03         
Alte intr�ri 04         
Vânz�ri 05         
T�ieri 06         
Animale moarte 07         
Alte ie�iri 08         
Bovine existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(01+02+03+04-05-06-07-08) 

09 

        
din cod rând 01: Vaci �i 
bivoli�e existente la 
începutul semestrului  

10 

        
Cump�r�ri 11         
Alte intr�ri 12         
Vânz�ri 13         
T�ieri 14         
Animale moarte 15         
Alte ie�iri 16         
Vaci �i bivoli�e existente  la 
sfâr�itul semestrului cod 
(10+11+12-13-14-15-16) 

17 

        
Ovine existente la începutul 
semestrului 

18 
        

Miei ob�inu�i 19         
Cump�r�ri 20         
Alte intr�ri 21         
Vânz�ri 22         
T�ieri 23         
Animale moarte 24         
Alte ie�iri 25         
Ovine existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(18+19+20+21-22-23-24-25)  

26 

        
Caprine existente la 
începutul semestrului 

27 
        

Iezi ob�inu�i 28         
Cump�r�ri 29         
Alte intr�ri 30         
V�nz�ri 31         
T�ieri 32         
Animale moarte 33         
Alte ie�iri 34         
Caprine existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(27+28+29+30-31-32-33-34) 

35 

        
Porcine existente la 
începutul semestrului  

36 
        

Purcei ob�inu�i 37         
Cump�r�ri 38         
Alte intr�ri 39         
Vânz�ri 40         
T�ieri 41         
Animale moarte 42         
Alte ie�iri 43         
Porcine existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(36+37+38+39-40-41-42-43) 

44 

        
Cabaline existente la 
începutul semestrului 

45 
        

Mânji obtinu�i 46         
Cump�r�ri 47         
Alte intr�ri 48         
Vânz�ri 49         
T�ieri 50         
Animale moarte 51         
Alte ie�iri 52         
Cabaline existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(45+46+47+48-49-50-51-52) 

53 

        
P�s�ri existente la 
începutul semestrului 

54 
        

Pui ob�inu�i 55         
Cump�r�ri 56         
Alte intr�ri 57         
Vânz�ri 58         
T�ieri 59         
P�s�ri moarte 60         



Alte ie�iri 61         
P�s�ri existente la sfâr�itul 
semestrului cod 
(54+55+56+57-58-59-60-61) 

62 

        
Alte animale domestice 
�i/sau s�lbatice crescute în 
captivitate, în condi�iile 
legii, ce fac obiectul 
înscrierii în registrul agricol 
existente la începutul 
semestrului 

63 

        
Alte animale ob�inute  64         
Cump�r�ri 65         
Alte intr�ri 66         
Vânz�ri 67         
T�ieri 68         
Animale moarte 69         
Alte ie�iri 70         
Alte animale domestice �i/sau 
s�lbatice crescute în 
captivitate, în condi�iile legii, ce 
fac obiectul înscrierii în 
registrul agricol, existente la 
sfâr�itul semestrului  
cod (63+64+65+66-67-68-69-
70) 

71 

        
Familii de albine2) existente 
la începutul semestrului 

72 
        

Familii noi de albine2) ob�inute 73         
Cump�r�ri 74         
Alte intr�ri 75         
Vânz�ri 76         
Familii de albine2)   moarte 77         
Alte ie�iri 78         
Familii de albine2)  existente la 
sfâr�itul semestrului (cod 
73+74+75-76-77-78) 

79 

        
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) Înregistrarea familiilor de albine se face în Registrul agricol, în localitatea unde proprietarul stupinei 
de�ine vatra de stupin� permanent� (proprietarul stupilor are obliga�ia de a informa administra�ia local�, 
dup� caz, cu privire la perioada în care se desf��oar� stup�ritul pastoral). 
 
 
CAPITOLUL IX: Utilaje, instala�ii pentru agricultur� �i 
silvicultur�,  mijloace de transport cu trac�iune animal� �i 
mecanic� existente la începutul anului pe raza localit��ii1) 
                                                                                                          - buc��i – 

2010 2011 Denumire utilaj, instala�ie, mijloc 
de transport etc. 

Cod 
rând Total 

locali
-tate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te 
juridi
c� cu 
domi
ciliul 
în 
locali
-tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi
ciliul 
în 
alte 
locali
-t��i 

Uni 
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au  
activi
-tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 

Total 
locali
-tate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te 
juridi
c� cu 
domi
ciliul 
în 
locali
-tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi
ciliul 
în 
alte 
locali
-t��i 

Uni 
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au  
activi
-tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 
Tractoare pân� la 45 CP 01         
Tractoare între 46-65 CP 02         
Tractoare între 66-100 CP 03         
Tractoare între 101-140 CP 04         
Tractoare între 141-200 CP 05         
Tractoare între 201-280 CP 06         
Tractoare peste 280 CP 07         
Motocultoare 08         
Motocositoare 09         
Pluguri pentru tractor cu dou� 10         



trupi�e 
Pluguri pentru tractor cu trei 
trupi�e 11         
Pluguri pentru tractor cu mai mult 
de trei trupi�e 12         

Pluguri cu trac�iune animal� 13         
Cultivatoare 14         
Grape cu trac�iune mecanic� (toate 
tipurile) 15         

Grape cu trac�iune animal� 16         
Combinatoare 17         
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� 
pentru p�ioase - simple 18         
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� 
pentru p�ioase – multifunc�ionale 19         
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� 
pentru p�ioase - sem�nat în teren 
nelucrat 

20         

Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� 
pentru pr��itoare - simple 21         
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� 
pentru pr��itoare - multifunc�ionale 22         
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� 
pentru pr��itoare- sem�nat în 
teren nelucrat 

23         

Sem�n�tori cu trac�iune animal� 24         
Ma�ini pentru plantat cartofi 25         
Ma�ini pentru plantat r�saduri 26         
Ma�ini pentru împr��tiat 
îngr���minte chimice 27         
Ma�ini pentru împr��tiat 
îngr���minte organice 28         
Ma�ini de stropit �i pr�fuit cu 
trac�iune mecanic� - purtate 29         
Ma�ini de stropit �i pr�fuit cu 
trac�iune mecanic� - tractate 30         

Ma�ini pentru erbicidat 31         
Combine autopropulsate pentru 
recoltat cereale p�ioase 32         
Combine autopropulsate pentru 
recoltat porumb 33         
Combine autopropulsate pentru 
recoltat furaje 34         

Batoze pentru cereale p�ioase 35         
Combine pentru recoltat sfecl� de 
zah�r 36         

Dislocatoare pentru sfecl� de zah�r 37         
Ma�ini de decoletat sfecl� de zah�r 38         
Combine �i ma�ini pentru recoltat 
cartofi 39         

Cositori cu trac�iune mecanic� 40         
Vindrovere autopropulsate pentru 
recoltat furaje 41         
Prese pentru balotat paie �i fân - 
balo�i paralelipipedici 42         
Prese pentru balotat paie �i fân - 
balo�i cilindrici 43         

Remorci pentru tractor 44         
Autovehicule pentru transport 
m�rfuri cu capacitate pân� la 1,5 
tone 

45         

Autovehicule pentru transport 
m�rfuri cu capacitate peste 1,5 
tone 

46         

Care �i c�ru�e  47         
Înc�rc�toare hidraulice 48         
Motopompe pentru irigat 49         
Aripi de ploaie cu deplasare 
manual� 50         
Instala�ii de irigat autodeplasabile 
cu tambur �i furtun 51         
Instala�ii de irigat cu deplasare 
liniar� 52         

Instala�ii de irigat cu pivot 53         
Instala�ii pentru muls mecanic 54         
Instala�ii pentru prepararea 
furajelor 55         



Instala�ii pentru evacuarea 
dejec�iilor 56         
Instala�ii/cazan pentru fabricat 
�uic�/rachiu 57         
Alte utilaje, instala�ii pentru 
agricultur� �i silvicultur�, mijloace 
de transport cu trac�iune animal� �i 
mecanic� 

58         

Mori cu cioc�nele  59         
Mori cu val�uri  60         
Alte mori 61         

                1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 
CAPITOLUL IX: Utilaje, instala�ii pentru agricultur� �i 
silvicultur�,  mijloace de transport cu trac�iune animal� �i 
mecanic� existente la începutul anului pe raza localit��ii1) 

-continuare- 
                                                                                                          - buc��i – 

2012 2013 Denumire utilaj, instala�ie, mijloc 
de transport etc. 

Cod 
rând Total 

locali
-tate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te 
juridi
c� cu 
domi
ciliul 
în 
locali
-tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi
ciliul 
în 
alte 
locali
-t��i 

Uni 
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au  
activi
-tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 

Total 
locali
-tate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te 
juridi
c� cu 
domi
ciliul 
în 
locali
-tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi
ciliul 
în 
alte 
locali
-t��i 

Uni 
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au  
activi
-tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 

A B 9 10 11 12 13 14 15 16 
Tractoare pân� la 45 CP 01         
Tractoare între 46-65 CP 02         
Tractoare între 66-100 CP 03         
Tractoare între 101-140 CP 04         
Tractoare între 141-200 CP 05         
Tractoare între 201-280 CP 06         
Tractoare peste 280 CP 07         
Motocultoare 08         
Motocositoare 09         
Pluguri pentru tractor cu dou� 
trupi�e 10         
Pluguri pentru tractor cu trei 
trupi�e 11         
Pluguri pentru tractor cu mai mult 
de trei trupi�e 12         

Pluguri cu trac�iune animal� 13         
Cultivatoare 14         
Grape cu trac�iune mecanic� (toate 
tipurile) 15         

Grape cu trac�iune animal� 16         
Combinatoare 17         
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� 
pentru p�ioase - simple 18         
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� 
pentru p�ioase – multifunc�ionale 19         
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� 
pentru p�ioase - sem�nat în teren 
nelucrat 

20         

Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� 
pentru pr��itoare - simple 21         
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� 
pentru pr��itoare - multifunc�ionale 22         
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� 
pentru pr��itoare- sem�nat în 
teren nelucrat 

23         

Sem�n�tori cu trac�iune animal� 24         



Ma�ini pentru plantat cartofi 25         
Ma�ini pentru plantat r�saduri 26         
Ma�ini pentru împr��tiat 
îngr���minte chimice 27         
Ma�ini pentru împr��tiat 
îngr���minte organice 28         
Ma�ini de stropit �i pr�fuit cu 
trac�iune mecanic� - purtate 29         
Ma�ini de stropit �i pr�fuit cu 
trac�iune mecanic� - tractate 30         

Ma�ini pentru erbicidat 31         
Combine autopropulsate pentru 
recoltat cereale p�ioase 32         
Combine autopropulsate pentru 
recoltat porumb 33         
Combine autopropulsate pentru 
recoltat furaje 34         

Batoze pentru cereale p�ioase 35         
Combine pentru recoltat sfecl� de 
zah�r 36         

Dislocatoare pentru sfecl� de zah�r 37         
Ma�ini de decoletat sfecl� de zah�r 38         
Combine �i ma�ini pentru recoltat 
cartofi 39         

Cositori cu trac�iune mecanic� 40         
Vindrovere autopropulsate pentru 
recoltat furaje 41         
Prese pentru balotat paie �i fân - 
balo�i paralelipipedici 42         
Prese pentru balotat paie �i fân - 
balo�i cilindrici 43         

Remorci pentru tractor 44         
Autovehicule pentru transport 
m�rfuri cu capacitate pân� la 1,5 
tone 

45         

Autovehicule pentru transport 
m�rfuri cu  
capacitate peste 1,5 tone 

46         

Care �i c�ru�e  47         
Înc�rc�toare hidraulice 48         
Motopompe pentru irigat 49         
Aripi de ploaie cu deplasare 
manual� 50         
Instala�ii de irigat autodeplasabile 
cu tambur �i furtun 51         
Instala�ii de irigat cu deplasare 
liniar� 52         

Instala�ii de irigat cu pivot 53         
Instala�ii pentru muls mecanic 54         
Instala�ii pentru prepararea 
furajelor 55         
Instala�ii pentru evacuarea 
dejec�iilor 56         
Instala�ii/cazan pentru fabricat 
�uic�/rachiu 57         
Alte utilaje, instala�ii pentru 
agricultur� �i silvicultur�, mijloace 
de transport cu trac�iune animal� �i 
mecanic� 

58         

Mori cu cioc�nele  59         
Mori cu val�uri  60         
Alte mori 61         

                1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 
CAPITOLUL IX: Utilaje, instala�ii pentru agricultur� �i 
silvicultur�,  mijloace de transport cu trac�iune animal� �i 
mecanic� existente la începutul anului pe raza localit��ii1) 

-continuare- 
                                                                                         - buc��i – 

2014 Denumire utilaj, instala�ie, mijloc 
de transport etc. 

Cod 
rând Total 

locali
-tate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   

Per-
soa 
ne cu 
domi

Unit� 
�i cu 
perso
nalita



ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te 
juridi
c� cu 
domi
ciliul 
în 
locali
-tate 

ciliul 
în 
alte 
locali
-t��i 

te 
juridi
c� 
care 
au  
activi
-tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 

A B 17 18 19 20 
Tractoare pân� la 45 CP 01     
Tractoare între 46-65 CP 02     
Tractoare între 66-100 CP 03     
Tractoare între 101-140 CP 04     
Tractoare între 141-200 CP 05     
Tractoare între 201-280 CP 06     
Tractoare peste 280 CP 07     
Motocultoare 08     
Motocositoare 09     
Pluguri pentru tractor cu dou� 
trupi�e 10     
Pluguri pentru tractor cu trei 
trupi�e 11     
Pluguri pentru tractor cu mai mult 
de trei trupi�e 12     

Pluguri cu trac�iune animal� 13     
Cultivatoare 14     
Grape cu trac�iune mecanic� (toate 
tipurile) 15     

Grape cu trac�iune animal� 16     
Combinatoare 17     
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� 
pentru p�ioase - simple 18     
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� 
pentru p�ioase – multifunc�ionale 19     
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� 
pentru p�ioase - sem�nat în teren 
nelucrat 

20     

Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� 
pentru pr��itoare - simple 21     
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� 
pentru pr��itoare - multifunc�ionale 22     
Sem�n�tori cu trac�iune mecanic� 
pentru pr��itoare- sem�nat în 
teren nelucrat 

23     

Sem�n�tori cu trac�iune animal� 24     
Ma�ini pentru plantat cartofi 25     
Ma�ini pentru plantat r�saduri 26     
Ma�ini pentru împr��tiat 
îngr���minte chimice 27     
Ma�ini pentru împr��tiat 
îngr���minte organice 28     
Ma�ini de stropit �i pr�fuit cu 
trac�iune mecanic� - purtate 29     
Ma�ini de stropit �i pr�fuit cu 
trac�iune mecanic� - tractate 30     

Ma�ini pentru erbicidat 31     
Combine autopropulsate pentru 
recoltat cereale p�ioase 32     
Combine autopropulsate pentru 
recoltat porumb 33     
Combine autopropulsate pentru 
recoltat furaje 34     

Batoze pentru cereale p�ioase 35     
Combine pentru recoltat sfecl� de 
zah�r 36     

Dislocatoare pentru sfecl� de zah�r 37     
Ma�ini de decoletat sfecl� de zah�r 38     
Combine �i ma�ini pentru recoltat 
cartofi 39     

Cositori cu trac�iune mecanic� 40     



Vindrovere autopropulsate pentru 
recoltat furaje 41     
Prese pentru balotat paie �i fân - 
balo�i paralelipipedici 42     
Prese pentru balotat paie �i fân - 
balo�i cilindrici 43     

Remorci pentru tractor 44     
Autovehicule pentru transport 
m�rfuri cu capacitate pân� la 1,5 
tone 

45     

Autovehicule pentru transport 
m�rfuri cu  
capacitate peste 1,5 tone 

46     

Care �i c�ru�e  47     
Înc�rc�toare hidraulice 48     
Motopompe pentru irigat 49     
Aripi de ploaie cu deplasare 
manual� 50     
Instala�ii de irigat autodeplasabile 
cu tambur �i furtun 51     
Instala�ii de irigat cu deplasare 
liniar� 52     

Instala�ii de irigat cu pivot 53     
Instala�ii pentru muls mecanic 54     
Instala�ii pentru prepararea 
furajelor 55     
Instala�ii pentru evacuarea 
dejec�iilor 56     
Instala�ii/cazan pentru fabricat 
�uic�/rachiu 57     
Alte utilaje, instala�ii pentru 
agricultur� �i silvicultur�, mijloace 
de transport cu trac�iune animal� �i 
mecanic� 

58     

Mori cu cioc�nele  59     
Mori cu val�uri  60     
Alte mori 61     

                            1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 

  CAPITOLUL X: a) Aplicarea îngr���mintelor, amendamentelor 
�i pesticidelor pe suprafe�e situate pe raza localit��ii1) 
  
 

2010 
Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri -
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi- 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activit
ate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 
Îngr���minte chimice – total2)         01         

Îngr���minte naturale 02         

Amendamente 03         

Insecticide2)  04         

Fungicide2) 05         

Erbicide2) - total, din care pentru: 06         

 - grâu 07         

 - porumb 08         
1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) În echivalent  substan�� activ�. 

 
 



 
 

  CAPITOLUL X: a) Aplicarea îngr���mintelor, amendamentelor 
�i pesticidelor pe suprafe�e situate pe raza localit��ii1) 
                                                                                       –continuare- 
 

2011 
Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri -
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi- 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
person
alitate 
juridi-
c� care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activit
ate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 
Îngr���minte chimice – total2)         01         

Îngr���minte naturale 02         

Amendamente 03         

Insecticide2)  04         

Fungicide2) 05         

Erbicide2) - total, din care pentru: 06         

 - grâu 07         

 - porumb 08         
1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) În echivalent  substan�� activ�. 

 
 

 CAPITOLUL  X: a) Aplicarea îngr���mintelor, amendamentelor 
�i pesticidelor pe suprafe�e situate pe raza localit��ii1) 
                                                                                    –continuare- 
  

2012 
Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri -
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi- 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
person
alitate 
juridi-
c� care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activit
ate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 
Îngr���minte chimice – total2)         01         

Îngr���minte naturale 02         

Amendamente 03         

Insecticide2)  04         

Fungicide2) 05         

Erbicide2) - total, din care pentru: 06         

 - grâu 07         

 - porumb 08         
1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) În echivalent  substan�� activ�. 

 
 



 

  CAPITOLUL X: a) Aplicarea îngr���mintelor, amendamentelor 
�i pesticidelor pe suprafe�e situate pe raza localit��ii1) 
                                                                                     –continuare- 
 

2013 
Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri -
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi- 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te 
juridi-
c� care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 
Îngr���minte chimice – total2)         01         

Îngr���minte naturale 02         

Amendamente 03         

Insecticide2)  04         

Fungicide2) 05         

Erbicide2) - total, din care pentru: 06         

 - grâu 07         

 - porumb 08         
1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) În echivalent  substan�� activ�. 

 
 
 

  CAPITOLUL X: a) Aplicarea îngr���mintelor, amendamentelor 
�i pesticidelor pe suprafe�e situate pe raza localit��ii1) 
                                                                                  –continuare- 
 

2014 
Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri -
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi- 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 
Îngr���minte chimice – total2)         01         

Îngr���minte naturale 02         

Amendamente 03         

Insecticide2)  04         

Fungicide2) 05         

Erbicide2) - total, din care pentru: 06         

 - grâu 07         

 - porumb 08         
1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
2) În echivalent  substan�� activ�. 

 



 
CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în echivalent  
substan�� activ�) la principalele culturi 
 

 
1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 

CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în echivalent  
substan�� activ�) la principalele   culturi –continuare- 

   

2010 
Total îngr���minte 

Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi- 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 
Îngr���minte chimice aplicate – total cod 
rând (02+15) 01         

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02         

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  cod rând 
(16+…+20) 15         

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         

2010 
Îngr���minte azotoase 

Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex-
ploa   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
person
alitate 
juridi-
c� care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri -
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 



 1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 
CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în echivalent  
substan�� activ�) la principalele   culturi –continuare- 
 

dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

t��ii 
 

dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

locali-
t��ii 
 

A B 9 10 11 12 13 14 15 16 
Îngr���minte chimice aplicate – total cod 
rând (02+15) 01         

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02         

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  cod rând 
(16+…+20) 15         

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         

2010 
Îngr���minte potasice 

Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te 
juridi-
c� care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
ate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 17 18 19 20 21 22 23 24 
Îngr���minte chimice aplicate – total cod 
rând (02+15) 01         

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02         

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         



    1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 
CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în echivalent  
substan�� activ�) la principalele   culturi –continuare- 

                              
 

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  cod rând 
(16+…+20) 15         

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         

2010 
Îngr���minte fosfatice 

Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri-
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activit
ate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri-
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 25 26 27 28 29 30 31 32 
Îngr���minte chimice aplicate – total cod 
rând (02+15) 01         

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02         

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  cod rând 
(16+…+20) 15         

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         



 
CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în echivalent  
substan�� activ�) la principalele culturi 
 

 
1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 

CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în echivalent  
substan�� activ�) la principalele   culturi –continuare- 

   

2011 
Total îngr���minte 

Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi- 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
person
alitate 
juridi-
c� care 
au 
activit
ate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 
Îngr���minte chimice aplicate – total cod 
rând (02+15) 01         

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02         

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  cod rând 
(16+…+20) 15         

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         

2011 
Îngr���minte azotoase 

Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 

Per-
soa 
ne cu 
domic
iliul în 
alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
person
alitate 
juridi-
c� care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri-
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 

Per-
soa 
ne cu 
domic
iliul în 
alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te 
juridi-
c� care 
au 
activi-
tate pe 
raza 



 1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 
CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în echivalent  
substan�� activ�) la principalele   culturi –continuare- 
 

dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

t��ii 
 

dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

locali-
t��ii 
 

A B 9 10 11 12 13 14 15 16 
Îngr���minte chimice aplicate – total cod 
rând (02+15) 01         

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02         

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  cod rând 
(16+…+20) 15         

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         

2011 
Îngr���minte potasice 

Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
person
alitate 
juri-
dic� 
care 
au 
activit
ate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activit
ate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 17 18 19 20 21 22 23 24 
Îngr���minte chimice aplicate – total cod 
rând (02+15) 01         

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02         

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         



    1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în echivalent  
substan�� activ�) la principalele   culturi –continuare- 
 

                              
 

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  cod rând 
(16+…+20) 15         

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         

2011 
Îngr���minte fosfatice 

Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te 
juridi-
c� care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 25 26 27 28 29 30 31 32 
Îngr���minte chimice aplicate – total cod 
rând (02+15) 01         

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02         

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  cod rând 
(16+…+20) 15         

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         



 

CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în echivalent  
substan�� activ�) la principalele   culturi 
 

 
1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 

CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în echivalent  
substan�� activ�) la principalele   culturi –continuare- 

   

2012 
Total îngr���minte 

Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi- 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
person
alitate 
juridi-
c� care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri-
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 
Îngr���minte chimice aplicate – total cod 
rând (02+15) 01         

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02         

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  cod rând 
(16+…+20) 15         

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         

2012 
Îngr���minte azotoase 

Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
person
alitate 
juridi-
c� care 
au 
activit
ate pe 
raza 
locali-

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri-
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 

Per-
soa 
ne cu 
domic
iliul în 
alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te 
juridi-
c� care 
au 
activi-
tate pe 
raza 



 1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 
CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în echivalent  
substan�� activ�) la principalele   culturi –continuare- 
 

dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

t��ii 
 

dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

locali-
t��ii 
 

A B 9 10 11 12 13 14 15 16 
Îngr���minte chimice aplicate – total cod 
rând (02+15) 01         

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02         

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  cod rând 
(16+…+20) 15         

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         

2012 
Îngr���minte potasice 

Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te 
juridi-
c� care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 17 18 19 20 21 22 23 24 
Îngr���minte chimice aplicate – total cod 
rând (02+15) 01         

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02         

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         



    1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 
CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în echivalent  
substan�� activ�) la principalele   culturi –continuare- 
 

                              

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  cod rând 
(16+…+20) 15         

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         

2012 
Îngr���minte fosfatice 

Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
person
alitate 
juridi-
c� care 
au 
activit
ate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te 
juridi-
c� care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 25 26 27 28 29 30 31 32 
Îngr���minte chimice aplicate – total cod 
rând (02+15) 01         

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02         

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  cod rând 
(16+…+20) 15         

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         



 
 

CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în echivalent  
substan�� activ�) la principalele   culturi 
 

 
1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 

CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în echivalent  
substan�� activ�) la principalele   culturi –continuare- 

   

2013 
Total îngr���minte 

Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi- 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
person
alitate 
juridi-
c� care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 
Îngr���minte chimice aplicate – total cod 
rând (02+15) 01         

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02         

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  cod rând 
(16+…+20) 15         

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         

2013 
Îngr���minte azotoase 

Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri-
cole 
f�r� 
perso
nalita

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalitat
e juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 



 1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 
CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în echivalent  
substan�� activ�) la principalele   culturi –continuare- 
 

te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

raza 
locali-
t��ii 
 

te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

raza 
locali-
t��ii 
 

A B 9 10 11 12 13 14 15 16 
Îngr���minte chimice aplicate – total cod 
rând (02+15) 01         

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02         

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  cod rând 
(16+…+20) 15         

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         

2013 
Îngr���minte potasice 

Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi- 
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 17 18 19 20 21 22 23 24 
Îngr���minte chimice aplicate – total cod 
rând (02+15) 01         

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02         

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         



    1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 
CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în echivalent  
substan�� activ�) la principalele   culturi –continuare- 
 

                         1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  cod rând 
(16+…+20) 15         

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         

2013 
Îngr���minte fosfatice 

Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
person
alitate 
juridic
� care 
au 
activit
ate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 25 26 27 28 29 30 31 32 
Îngr���minte chimice aplicate – total cod 
rând (02+15) 01         

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02         

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  cod rând 
(16+…+20) 15         

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         



        
 
 

CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în echivalent  
substan�� activ�) la principalele   culturi 
 

 
1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 
 

CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în echivalent  
substan�� activ�) la principalele   culturi –continuare- 

   

2014 
Total îngr���minte 

Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi- 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 
Îngr���minte chimice aplicate – total cod 
rând (02+15) 01         

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02         

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  cod rând 
(16+…+20) 15         

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         

2014 
Îngr���minte azotoase 

Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te 
juridic
� care 
au 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri-
cole 
f�r� 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 



 
 
CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în echivalent  
substan�� activ�) la principalele   culturi –continuare- 
 

perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

activit
ate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 9 10 11 12 13 14 15 16 
Îngr���minte chimice aplicate – total cod 
rând (02+15) 01         

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02         

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  cod rând 
(16+…+20) 15         

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         

2014 
Îngr���minte potasice 

Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 17 18 19 20 21 22 23 24 
Îngr���minte chimice aplicate – total cod 
rând (02+15) 01         

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02         

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         



    1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 
CAPITOLUL X: b) Utilizarea îngr���mintelor chimice (în echivalent  
substan�� activ�) la principalele   culturi –continuare- 

                         1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  cod rând 
(16+…+20) 15         

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         

2014 
Îngr���minte fosfatice 

Suprafa�a –hectare- Cantitatea –tone- 

Denumire Cod 
rând 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activit
ate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

Total 
loca 
litate
1) 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te juri 
dic� 
cu 
domi 
ciliul 
în 
locali-
tate1) 

Per-
soa 
ne cu 
domi-
ciliul 
în alte 
locali-
t��i1) 

Uni-
t��i cu 
perso-
nalita-
te juri-
dic� 
care 
au 
activi-
tate pe 
raza 
locali-
t��ii 
 

A B 25 26 27 28 29 30 31 32 
Îngr���minte chimice aplicate – total cod 
rând (02+15) 01         

A. Culturi arabile total 
cod rând (03+…+14) 02         

Grâu �i secar� 03         

Orz+Orzoaic� de toamn� 04         

Orzoaic� de prim�var� 05         

Porumb �i sorg boabe 06         

Floarea soarelui 07         

Rapi�� 08         

Soia boabe 09         

Sfecl� de zah�r 10         

Cartofi – total 11         

Legume – total 12         

Plante de nutre� – total 13         

Alte culturi în arabil 14         

B. Culturi permanente total  cod rând 
(16+…+20) 15         

P��uni naturale 16         

Fâne�e naturale 17         

Vii �i hamei�ti 18         

Livezi 19         

Alte culturi permanente 20         



        

 
CAPITOLUL XI: Construc�ii existente la începutul anului pe 
raza localit��ii1) 

                                                                    - metri p�tra�i suprafa�� construit�- 
2010 2011 Specificare Cod 

rând Total 
locali
-tate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te 
juridi
c� cu 
domi
ciliul 
în 
locali
-tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi
ciliul 
în 
alte 
locali
-t��i 

Uni- 
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juri-
dic� 
care 
au  
activi
-tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 

Total 
locali
-tate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te 
juridi
c� cu 
domi
ciliul 
în 
locali
-tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi
ciliul 
în 
alte 
locali
-t��i 

Uni-
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au  
activi
-tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 
Cl�diri cu destina�ia de locuin��, 
cl�diri cu destina�ie pentru birouri  

01         
Grajduri 02         
P�tule 03         
Magazii, hambare pentru cereale 04         
�ur�, fânar 05         
Remize, �oproane 06         
Garaje 07         
Alte cl�diri �i construc�ii anexe 08         

                   1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 
CAPITOLUL XI: Construc�ii existente la începutul anului pe 
raza localit��ii1) -continuare- 
                                                                   - metri p�tra�i suprafa�� construit�- 

2012 2013 Specificare Cod 
rând Total 

locali
-tate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa-   
ta�ii 
agri- 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te 
juridi
c� cu 
domi
ciliul 
în 
locali
-tate 

Per-
soa- 
ne cu 
domi
ciliul 
în 
alte 
locali
-t��i 

Uni 
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au  
activi
-tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 

Total 
locali
-tate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri -
cole 
f�r� 
perso
nalita
te 
juridi
c� cu 
domi
ciliul 
în 
locali
-tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi
ciliul 
în 
alte 
locali
-t��i 

Uni 
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au  
activi
-tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 

A B 9 10 11 12 13 14 15 16 
Cl�diri cu destina�ia de locuin��, 
cl�diri cu destina�ie pentru birouri 

01         
Grajduri 02         
P�tule 03         
Magazii, hambare pentru cereale 04         
�ur�, fânar 05         
Remize, �oproane 06         
Garaje 07         
Alte cl�diri �i construc�ii anexe 08         

                   1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 
 



 
CAPITOLUL XI: Construc�ii existente la începutul anului pe 
raza localit��ii1) -continuare- 
                                                               - metri p�tra�i suprafa�� construit�- 

2014 Specificare Cod 
rând Total 

locali
-tate 

Gos-
pod� 
rii/ex
ploa   
ta�ii 
agri 
cole 
f�r� 
perso
nalita
te 
juridi
c� cu 
domi
ciliul 
în 
locali
-tate 

Per-
soa 
ne cu 
domi
ciliul 
în 
alte 
locali
-t��i 

Uni 
t��i 
cu 
perso
nalita
te 
juridi
c� 
care 
au  
activi
-tate 
pe 
raza 
locali
-t��ii 

A B 17 18 19 20 
Cl�diri cu destina�ia de locuin��, 
cl�diri cu destina�ie pentru birouri 

01     
Grajduri 02     
P�tule 03     
Magazii, hambare pentru cereale 04     
�ur�, fânar 05     
Remize, �oproane 06     
Garaje 07     
Alte cl�diri �i construc�ii anexe 08     

                                1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
 
 
CAPITOLUL XII a): Produc�ia vegetal� ob�inut� de 
gospod�riile/exploata�iile agricole f�r� personalitate juridic�  
cu domiciliul/sediul în localitate1) �i/sau unit��ile cu 
personalitate juridic� care au activitate pe raza localit��ii1) 
 

2010 2011 

Produc�ia Produc�ia   
Cod 
rând Suprafa�a 

 Medie  
 

Total� 
 

Suprafa�a  
Medie  

Total� 
 

ha kg/ha tone ha kg/ha Tone 
A B 

1 2 3 4 5 6 

Cereale pentru boabe – total (exclusiv s�mân�a) 
cod (02+...+12+14+...+19) 

01    X     X   

Grâu comun de toamn� 02             

Grâu comun de prim�var� 03             

Grâu dur de toamn� 04             

Grâu dur de prim�var� 05       

Secar� de toamn� 06             

Secar� de prim�var� 07             

Orz 08             

Orzoaic� de toamn� 09             

Orzoaic� de prim�var� 10             

Ov�z 11             

Porumb boabe  în ogor propriu din care: 12       

 -porumb boabe modificat genetic 13       

Porumb boabe  în cultur� succesiv� 14       

Sorg pentru boabe 15       

Triticale de toamn� 16             

Triticale de prim�var� 17       

Orez 18       

Alte cereale 19             

Leguminoase boabe – total (exclusiv s�mân�a) 
cod (21+22+23)  

20   X      X   



Maz�re boabe 21             

Fasole boabe 22             

Alte leguminoase  boabe (linte, bob, m�z�riche, lupin 
dulce, n�ut, etc.) 

23             

R�d�cinoase – total cod (25+26+27+28) 24    X      X   

Sfecl� de zah�r (exclusiv s�mân��) 25             

Sfecl� furajer�  (exclusiv s�mân��) 26             

Alte r�d�cinoase furajere (morcovi furajeri, napi, etc.) 
(exclusiv s�mân��)  

27             

Cartofi – total (inclusiv s�mân��) 28       

Plante textile - total (exclusiv s�mân�a) cod 
(30+31) 

29   X      X   

In pentru fibr� 30             

Cânep� pentru fibr� 31             

Plante oleaginoase - total (exclusiv s�mân�a) 
cod (33+...+38) 

32  X   X  

Floarea soarelui 33             

Rapi�� pentru ulei 34             

Soia boabe 35             

Mu�tar 36             

In pentru ulei 37             

Alte plante oleaginoase (arahide, mac, ricin,  susan, 
�ofr�nel, etc.)  

38             

Plante pentru alte industrializ�ri – total (exclusiv 
s�mân�a) cod (40+41) 

39  X   X  

Tutun 40       

Sorg pentru m�turi 41       

Plante medicinale, aromatice �i condimente – 
total (exclusiv s�mân�a) cod (43+44+45+46)  

42  X   X  

Coriandru 43       

Chimion 44       

Fenicul 45       

Alte plante medicinale, aromatice �i condimente 46             

Legume în câmp -total (exclusiv s�mân�a) cod 
(48+49+50+...+56+58+59+60+62+...+81) 

47   X      X   

Conopid� �i brocoli 48             

Varz� alb� în ogor propriu  49             

Varz� alb� în cultur� succesiv� 50       

Gulii �i gulioare 51             

Alte v�rzoase (varz� ro�ie, varz� de Bruxelles, etc.) 52             

�elin� frunze 53             

Praz 54       

Salat� 55       

Spanac 56             

Alte legume cultivate pentru frunze 57             

Tomate în ogor propriu  58             

Tomate în cultur� succesiv� 59       

Castrave�i în ogor propriu 60       

din care: corni�on 61       

Castrave�i în cultur� succesiv� 62       

Ardei total 63       

Vinete 64       

Dovleci 65       

Dovlecei 66       

Alte legume cultivate pentru fruct 67       

Morcovi 68       

Usturoi 69       

Ceap� 70       

Sfecl� ro�ie 71       

�elin� (r�d�cin�) 72       

Alte legume r�d�cinoase (albitur�, hrean, ridichi de 
lun�, ridichi negre, etc.) 

73       

Maz�re p�st�i 74       

Fasole p�st�i în ogor propriu 75       

Fasole p�st�i în cultur� succesiv� 76       

Alte legume p�st�i 77       



Porumb zaharat 78       

Ciuperci cultivate 79       

Pepeni verzi  80       

Pepeni galbeni 81       

Legume, flori �i r�saduri în sere �i solarii –total 
(exclusiv s�mân��)  
cod(83+.......+94) 

82  X   X  

Varz� alb� 83       

Gulii �i gulioare 84       

Alte v�rzoase (varz� ro�ie, etc.) 85       

Salat� 86       

Spanac 87       

Tomate 88       

Castrave�i 89       

din care: corni�on 90       

Ardei 91       

Vinete 92       

Alte legume 93       

Ciuperci 94       

Flori �i plante ornamentale 95       

R�saduri 96       

Legume în gr�dini familiale –total (exclusiv 
s�mân��) cod(98+...+102+104+...+113) 

97  X   X  

Varz� alb� 98       

Salat� 99       

Spanac 100       

Tomate 101       

Castrave�i 102       

din care: corni�on 103       

Ardei 104       

Vinete 105       

Dovleci 106       

Dovlecei 107       

Morcovi 108       

Usturoi 109       

Ceap� 110       

Maz�re p�st�i 111       

Fasole p�st�i 112       

Alte legume (porumb zaharat etc) 113       

Plante de nutre� –total (exclusiv s�mân�a) cod 
(115+...+121) 

114  X   X  

Porumb verde furajer  în ogor propriu 115       

Porumb verde furajer  în cultur� succesiv� 116       

Alte plante anuale pentru fân �i mas� verde  în ogor 
propriu 

117       

Alte plante anuale pentru fân �i mas� verde în cultur� 
succesiv� 

118       

Trifoi �i amestec de plante furajere 119       

Lucern� 120       

Alte plante furajere perene 121       

Plante pentru producerea de semin�e �i 
seminceri, loturi semincere -total  
cod 
(123+140+144+148+151+158+161+166+181) 

122  X X  X X 

a) Cereale pentru s�mân�� –total cod (124+...+139) 123  X   X  

Grâu comun de toamn� 124       

Grâu comun de prim�var� 125       

Grâu dur de toamn� 126       

Grâu dur de prim�var� 127       

Secar� de toamn� 128       

Secar� de prim�var� 129       

Orz 130       

Orzoaic� de toamn� 131       

Orzoaic� de prim�var� 132       

Ov�z 133       

Porumb boabe 134       



Sorg pentru boabe 135       

Triticale de toamn� 136       

Triticale de prim�var� 137       

Orez 138       

Alte cereale pentru s�mân��  139       

b) Leguminoase boabe pentru s�mân��  – total cod 
(141+142+143)  

140  X   X  

Maz�re boabe 141       

Fasole boabe 142       

Alte leguminoase  boabe pentru s�mân�� 143       

c) R�d�cinoase  pentru s�mân�� – total cod 
(145+146+147) 

144  X   X  

Sfecl� de zah�r  145       

Sfecl� furajer�   146       

Alte r�d�cinoase furajere  pentru s�mân�� 147       

d) Plante textile pentru s�mân�� - total  cod 
(149+150) 

148  X   X  

In pentru fibr� 149       

Cânep� pentru fibr� 150       

e) Plante oleaginoase pentru s�mân�� - total  cod 
(152+...+157) 

151  X   X  

Floarea soarelui 152       

Rapi�� pentru ulei 153       

Soia boabe 154       

Mu�tar 155       

In pentru ulei 156       

Alte plante oleaginoase  pentru s�mân�� 157       

f) Plante pentru alte industrializ�ri pentru s�mân�� – 
total  cod (159+160) 

158  X   X  

Tutun 159       

Sorg pentru m�turi 160       

g) Plante medicinale, aromatice �i condimente  pentru 
s�mân�� – total cod (162+163+164+165)  

161  X   X  

Coriandru 162       

Chimion 163       

Fenicul 164       

Alte plante medicinale, aromatice �i condimente 
pentru s�mân�� 

165       

h) Culturi horticole pentru s�mân�� –total cod 
(167+...+179) 

166  X   X  

Tomate 167       

Ceap� s�mân�� 168       

Arpagic 169       

Usturoi 170       

Varz� 171       

Ardei 172       

Castrave�i 173       

R�d�cinoase 174       

Maz�re p�st�i 175       

Fasole p�st�i 176       

Pepeni verzi 177       

Pepeni galbeni 178       

Alte semin�e horticole 179       

Seminceri legumicoli (plante mam�) 180       

i) Plante de nutre� pentru s�mân�� –total cod 
(182+183+184) 

181  X   X  

Leguminoase perene 182       

Graminee perene 183       

Anuale �i bianuale 184       

C�p�unerii 185       

Flori, plante ornamentale �i dendrologice în 
câmp 

186       

Hamei�ti pe rod 187       
 
1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 

Pentru rândurile:43, 45, 46, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 
163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 187   
 



 
în coloanele 3, 6, 9, 12 �i 15 se va înregistra kg, iar pentru rândul 186 se va inregistra in acelea�i 
coloane mii fire; în coloanele 1, 4, 7, 10 �i 13 pentru rândurile 83-96  �i 98-113 se va înregistra mp 
      
 
 

CAPITOLUL XII a): Produc�ia vegetal� ob�inut� de 
gospod�riile/exploata�iile agricole f�r� personalitate juridic�  
cu domiciliul/sediul în localitate1) �i/sau unit��ile cu 
personalitate juridic� care au activitate pe raza localit��ii1) 

-continuare- 
 

2012 2013 

Produc�ia Produc�ia   
Cod 
rând Suprafa�a 

 Medie  
 

Total� 
 

Suprafa�a  
Medie  

Total� 
 

ha kg/ha tone ha kg/ha tone 
A B 

7 8 9 10 11 12 

Cereale pentru boabe – total (exclusiv s�mân�a) 
cod (02+...+12+14+...+19) 

01    X      X   

Grâu comun de toamn� 02             

Grâu comun de prim�var� 03             

Grâu dur de toamn� 04             

Grâu dur de prim�var� 05       

Secar� de toamn� 06             

Secar� de prim�var� 07             

Orz 08             

Orzoaic� de toamn� 09             

Orzoaic� de prim�var� 10             

Ov�z 11             

Porumb boabe  din care: 12       

 -porumb boabe modificat genetic 13       

Porumb boabe  în cultur� succesiv� 14             

Sorg pentru boabe 15       

Triticale de toamn� 16       

Triticale de prim�var� 17             

Orez 18    X      X   

Alte cereale 19             

Leguminoase boabe – total (exclusiv s�mân�a) 
cod (21+22+23)  

20             

Maz�re boabe 21             

Fasole boabe 22    X      X   

Alte leguminoase  boabe (linte, bob, m�z�riche, lupin 
dulce, n�ut, etc.) 

23             

R�d�cinoase – total cod (25+26+27+28) 24             

Sfecl� de zah�r (exclusiv s�mân��) 25             

Sfecl� furajer�  (exclusiv s�mân��) 26       

Alte r�d�cinoase furajere (morcovi furajeri, napi, etc.) 
(exclusiv s�mân��)  

27    X      X   

Cartofi – total (inclusiv s�mân��) 28             

Plante textile - total (exclusiv s�mân�a) cod 
(30+31) 

29             

In pentru fibr� 30  X   X  

Cânep� pentru fibr� 31             

Plante oleaginoase - total (exclusiv s�mân�a) 
cod (33+...+38) 

32             

Floarea soarelui 33             

Rapi�� pentru ulei 34             

Soia boabe 35             

Mu�tar 36             

In pentru ulei 37  X   X  

Alte plante oleaginoase (arahide, mac, ricin,  susan, 
�ofr�nel, etc.)  

38       

Plante pentru alte industrializ�ri – total (exclusiv 
s�mân�a) cod (40+41) 

39       

Tutun 40  X   X  

Sorg pentru m�turi 41       



Plante medicinale, aromatice �i condimente – 
total (exclusiv s�mân�a) cod (43+44+45+46)  

42       

Coriandru 43       

Chimion 44             

Fenicul 45    X      X   

Alte plante medicinale, aromatice �i condimente 46             

Legume în câmp -total (exclusiv s�mân�a) cod 
(48+49+50+...+56+58+59+60+62+...+81) 

47             

Conopid� �i brocoli 48             

Varz� alb� 49             

Varz� alb� în cultur� succesiv� 50             

Gulii �i gulioare 51       

Alte v�rzoase (varz� ro�ie, varz� de Bruxelles, etc.) 52       

�elin� frunze 53             

Praz 54             

Salat� 55             

Spanac 56       

Alte legume cultivate pentru frunze 57       

Tomate  58       

Tomate în cultur� succesiv� 59       

Castrave�i  60       

din care: corni�on 61       

Castrave�i în cultur� succesiv� 62       

Ardei total 63       

Vinete 64       

Dovleci 65       

Dovlecei 66       

Alte legume cultivate pentru fruct 67       

Morcovi 68       

Usturoi 69       

Ceap� 70       

Sfecl� ro�ie 71       

�elin� (r�d�cin�) 72       

Alte legume r�d�cinoase (albitur�, hrean, ridichi de 
lun�, ridichi negre, etc.) 

73       

Maz�re p�st�i 74       

Fasole p�st�i 75  X   X  

Fasole p�st�i în cultur� succesiv� 76       

Alte legume p�st�i 77       

Porumb zaharat 78       

Ciuperci cultivate 79       

Pepeni verzi  80       

Pepeni galbeni 81       

Legume, flori �i r�saduri în sere �i solarii –total 
(exclusiv s�mân��)  
cod(83+.......+94) 

82       

Varz� alb� 83       

Gulii �i gulioare 84       

Alte v�rzoase (varz� ro�ie, etc.) 85       

Salat� 86       

Spanac 87       

Tomate 88       

Castrave�i 89       

din care: corni�on 90  X   X  

Ardei 91       

Vinete 92       

Alte legume 93       

Ciuperci 94       

Flori �i plante ornamentale 95       

R�saduri 96       

Legume în gr�dini familiale –total (exclusiv 
s�mân��) cod(98+...+102+104+...+113) 

97       

Varz� alb� 98       

Salat� 99       

Spanac 100       

Tomate 101       



Castrave�i 102       

din care: corni�on 103       

Ardei 104       

Vinete 105       

Dovleci 106       

Dovlecei 107  X   X  

Morcovi 108       

Usturoi 109       

Ceap� 110       

Maz�re p�st�i 111       

Fasole p�st�i 112       

Alte legume (porumb zaharat etc) 113  X X  X X 

Plante de nutre� –total (exclusiv s�mân�a) cod 
(115+...+121) 

114  X   X  

Porumb verde furajer   115       

Porumb verde furajer  în cultur� succesiv� 116       

Alte plante anuale pentru fân �i mas� verde  117       

Alte plante anuale pentru fân �i mas� verde în cultur� 
succesiv� 

118       

Trifoi �i amestec de plante furajere 119       

Lucern� 120       

Alte plante furajere perene 121       

Plante pentru producerea de semin�e �i 
seminceri, loturi semincere -total  
cod 
(123+140+144+148+151+158+161+166+181) 

122       

a) Cereale pentru s�mân�� –total cod (124+...+139) 123       

Grâu comun de toamn� 124       

Grâu comun de prim�var� 125       

Grâu dur de toamn� 126       

Grâu dur de prim�var� 127       

Secar� de toamn� 128       

Secar� de prim�var� 129       

Orz 130  X   X  

Orzoaic� de toamn� 131       

Orzoaic� de prim�var� 132       

Ov�z 133       

Porumb boabe 134       

Sorg pentru boabe 135  X   X  

Triticale de toamn� 136       

Triticale de prim�var� 137       

Orez 138       

Alte cereale pentru s�mân��  139  X   X  

b) Leguminoase boabe pentru s�mân��  – total cod 
(141+142+143)  

140       

Maz�re boabe 141       

Fasole boabe 142  X   X  

Alte leguminoase  boabe pentru s�mân�� 143       

c) R�d�cinoase  pentru s�mân�� – total cod 
(145+146+147) 

144       

Sfecl� de zah�r  145       

Sfecl� furajer�   146       

Alte r�d�cinoase furajere  pentru s�mân�� 147       

d) Plante textile pentru s�mân�� - total  cod 
(149+150) 

148       

In pentru fibr� 149  X   X  

Cânep� pentru fibr� 150       

e) Plante oleaginoase pentru s�mân�� - total  cod 
(152+...+157) 

151       

Floarea soarelui 152  X   X  

Rapi�� pentru ulei 153       

Soia boabe 154       

Mu�tar 155       

In pentru ulei 156       

Alte plante oleaginoase  pentru s�mân�� 157  X   X  

f) Plante pentru alte industrializ�ri pentru s�mân�� – 
total  cod (159+160) 

158       



Tutun 159       

Sorg pentru m�turi 160       

g) Plante medicinale, aromatice �i condimente  pentru 
s�mân�� – total cod (162+163+164+165)  

161       

Coriandru 162       

Chimion 163       

Fenicul 164       

Alte plante medicinale, aromatice �i condimente 
pentru s�mân�� 

165       

h) Culturi horticole pentru s�mân�� –total cod 
(167+...+179) 

166       

Tomate 167       

Ceap� s�mân�� 168       

Arpagic 169       

Usturoi 170       

Varz� 171       

Ardei 172  X   X  

Castrave�i 173       

R�d�cinoase 174       

Maz�re p�st�i 175       

Fasole p�st�i 176       

Pepeni verzi 177       

Pepeni galbeni 178       

Alte semin�e horticole 179       

Seminceri legumicoli (plante mam�) 180       

i) Plante de nutre� pentru s�mân�� –total cod 
(182+183+184) 

181       

Leguminoase perene 182       

Graminee perene 183       

Anuale �i bianuale 184       

C�p�unerii 185       

Flori, plante ornamentale �i dendrologice în 
câmp 

186       

Hamei�ti pe rod 187       
1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 

Pentru rândurile:43, 45, 46, 124, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 155, 156, 157, 159, 160, 
162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 
187  în coloanele 3, 6, 9, 12 �i 15 se va înregistra kg, iar pentru rândul 186 se va inregistra in acelea�i 
coloane mii fire; în coloanele 1, 4, 7, 10 �i 13 pentru rândurile 83-96  �i 98-113 se va înregistra mp 

 
CAPITOLUL XII a): Produc�ia vegetal� ob�inut� de 
gospod�riile/exploata�iile agricole f�r� personalitate juridic�  
cu domiciliul/sediul în localitate1) �i/sau unit��ile cu 
personalitate juridic� care au activitate pe raza localit��ii1) 

-continuare- 
 

2014 

Produc�ia   
Cod 
rând Suprafa�a 

 Medie  
 

Total� 
 

ha kg/ha tone 
A B 

13 14 15 

Cereale pentru boabe – total (exclusiv s�mân�a) 
cod (02+...+12+14+...+19) 

01    X   

Grâu comun de toamn� 02       

Grâu comun de prim�var� 03       

Grâu dur de toamn� 04       

Grâu dur de prim�var� 05    

Secar� de toamn� 06       

Secar� de prim�var� 07       

Orz 08       

Orzoaic� de toamn� 09       

Orzoaic� de prim�var� 10       

Ov�z 11       

Porumb boabe  din care: 12    

 -porumb boabe modificat genetic 13    



Porumb boabe  în cultur� succesiv� 14       

Sorg pentru boabe 15    

Triticale de toamn� 16    

Triticale de prim�var� 17       

Orez 18    X   

Alte cereale 19       

Leguminoase boabe – total (exclusiv s�mân�a) 
cod (21+22+23)  

20       

Maz�re boabe 21       

Fasole boabe 22    X   

Alte leguminoase  boabe (linte, bob, m�z�riche, lupin 
dulce, n�ut, etc.) 

23       

R�d�cinoase – total cod (25+26+27+28) 24       

Sfecl� de zah�r (exclusiv s�mân��) 25       

Sfecl� furajer�  (exclusiv s�mân��) 26    

Alte r�d�cinoase furajere (morcovi furajeri, napi, etc.) 
(exclusiv s�mân��)  

27    X   

Cartofi – total (inclusiv s�mân��) 28       

Plante textile - total (exclusiv s�mân�a) cod 
(30+31) 

29       

In pentru fibr� 30  X  

Cânep� pentru fibr� 31       

Plante oleaginoase - total (exclusiv s�mân�a) 
cod (33+...+38) 

32       

Floarea soarelui 33       

Rapi�� pentru ulei 34       

Soia boabe 35       

Mu�tar 36       

In pentru ulei 37  X  

Alte plante oleaginoase (arahide, mac, ricin,  susan, 
�ofr�nel, etc.)  

38    

Plante pentru alte industrializ�ri – total (exclusiv 
s�mân�a) cod (40+41) 

39    

Tutun 40  X  

Sorg pentru m�turi 41    

Plante medicinale, aromatice �i condimente – 
total (exclusiv s�mân�a) cod (43+44+45+46)  

42    

Coriandru 43    

Chimion 44       

Fenicul 45    X   

Alte plante medicinale, aromatice �i condimente 46       

Legume în câmp -total (exclusiv s�mân�a) cod 
(48+49+50+...+56+58+59+60+62+...+81) 

47       

Conopid� �i brocoli 48       

Varz� alb� 49       

Varz� alb� în cultur� succesiv� 50       

Gulii �i gulioare 51    

Alte v�rzoase (varz� ro�ie, varz� de Bruxelles, etc.) 52    

�elin� frunze 53       

Praz 54       

Salat� 55       

Spanac 56    

Alte legume cultivate pentru frunze 57    

Tomate  58    

Tomate în cultur� succesiv� 59    

Castrave�i  60    

din care: corni�on 61    

Castrave�i în cultur� succesiv� 62    

Ardei total 63    

Vinete 64    

Dovleci 65    

Dovlecei 66    

Alte legume cultivate pentru fruct 67    

Morcovi 68    

Usturoi 69    

Ceap� 70    



Sfecl� ro�ie 71    

�elin� (r�d�cin�) 72    

Alte legume r�d�cinoase (albitur�, hrean, ridichi de 
lun�, ridichi negre, etc.) 

73    

Maz�re p�st�i 74    

Fasole p�st�i 75  X  

Fasole p�st�i în cultur� succesiv� 76    

Alte legume p�st�i 77    

Porumb zaharat 78    

Ciuperci cultivate 79    

Pepeni verzi  80    

Pepeni galbeni 81    

Legume, flori �i r�saduri în sere �i solarii –total 
(exclusiv s�mân��)  
cod(83+.......+94) 

82    

Varz� alb� 83    

Gulii �i gulioare 84    

Alte v�rzoase (varz� ro�ie, etc.) 85    

Salat� 86    

Spanac 87    

Tomate 88    

Castrave�i 89    

din care: corni�on 90  X  

Ardei 91    

Vinete 92    

Alte legume 93    

Ciuperci 94    

Flori �i plante ornamentale 95    

R�saduri 96    

Legume în gr�dini familiale –total (exclusiv 
s�mân��) cod(98+...+102+104+...+113) 

97    

Varz� alb� 98    

Salat� 99    

Spanac 100    

Tomate 101    

Castrave�i 102    

din care: corni�on 103    

Ardei 104    

Vinete 105    

Dovleci 106    

Dovlecei 107  X  

Morcovi 108    

Usturoi 109    

Ceap� 110    

Maz�re p�st�i 111    

Fasole p�st�i 112    

Alte legume (porumb zaharat etc) 113  X X 

Plante de nutre� –total (exclusiv s�mân�a) cod 
(115+...+121) 

114  X  

Porumb verde furajer   115    

Porumb verde furajer  în cultur� succesiv� 116    

Alte plante anuale pentru fân �i mas� verde  117    

Alte plante anuale pentru fân �i mas� verde în cultur� 
succesiv� 

118    

Trifoi �i amestec de plante furajere 119    

Lucern� 120    

Alte plante furajere perene 121    

Plante pentru producerea de semin�e �i 
seminceri, loturi semincere -total  
cod 
(123+140+144+148+151+158+161+166+181) 

122    

a) Cereale pentru s�mân�� –total cod (124+...+139) 123    

Grâu comun de toamn� 124    

Grâu comun de prim�var� 125    

Grâu dur de toamn� 126    

Grâu dur de prim�var� 127    



Secar� de toamn� 128    

Secar� de prim�var� 129    

Orz 130    

Orzoaic� de toamn� 131  X  

Orzoaic� de prim�var� 132    

Ov�z 133    

Porumb boabe 134    

Sorg pentru boabe 135  X  

Triticale de toamn� 136    

Triticale de prim�var� 137    

Orez 138    

Alte cereale pentru s�mân��  139  X  

b) Leguminoase boabe pentru s�mân��  – total cod 
(141+142+143)  

140    

Maz�re boabe 141    

Fasole boabe 142  X  

Alte leguminoase  boabe pentru s�mân�� 143    

c) R�d�cinoase  pentru s�mân�� – total cod 
(145+146+147) 

144    

Sfecl� de zah�r  145    

Sfecl� furajer�   146    

Alte r�d�cinoase furajere  pentru s�mân�� 147    

d) Plante textile pentru s�mân�� - total  cod 
(149+150) 

148    

In pentru fibr� 149  X  

Cânep� pentru fibr� 150    

e) Plante oleaginoase pentru s�mân�� - total  cod 
(152+...+157) 

151    

Floarea soarelui 152  X  

Rapi�� pentru ulei 153    

Soia boabe 154    

Mu�tar 155    

In pentru ulei 156    

Alte plante oleaginoase  pentru s�mân�� 157  X  

f) Plante pentru alte industrializ�ri pentru s�mân�� – 
total  cod (159+160) 

158    

Tutun 159    

Sorg pentru m�turi 160    

g) Plante medicinale, aromatice �i condimente  pentru 
s�mân�� – total cod (162+163+164+165)  

161    

Coriandru 162    

Chimion 163    

Fenicul 164    

Alte plante medicinale, aromatice �i condimente 
pentru s�mân�� 

165    

h) Culturi horticole pentru s�mân�� –total cod 
(167+...+179) 

166    

Tomate 167    

Ceap� s�mân�� 168    

Arpagic 169    

Usturoi 170    

Varz� 171    

Ardei 172  X  

Castrave�i 173    

R�d�cinoase 174    

Maz�re p�st�i 175    

Fasole p�st�i 176    

Pepeni verzi 177    

Pepeni galbeni 178    

Alte semin�e horticole 179    

Seminceri legumicoli (plante mam�) 180    

i) Plante de nutre� pentru s�mân�� –total cod 
(182+183+184) 

181    

Leguminoase perene 182    

Graminee perene 183    

Anuale �i bianuale 184    



C�p�unerii 185    

Flori, plante ornamentale �i dendrologice în 
câmp 

186    

Hamei�ti pe rod 187    
 

1)Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
Pentru rândurile:43, 45, 46, 124, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 155, 156, 157, 159, 160, 
162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 
187  în coloanele 3, 6, 9, 12 �i 15 se va înregistra kg, iar pentru rândul 186 se va inregistra in acelea�i 
coloane mii fire; în coloanele 1, 4, 7, 10 �i 13 pentru rândurile 83-96  �i 98-113 se va înregistra mp 
 

 
CAPITOLUL XII : b) Produc�ia  de fructe ob�inut� de 
gospod�riile/exploata�iile agricole f�r� personalitate juridic� 
cu domiciliul /sediul în localitate1) �i/sau unit��ile cu 
personalitate juridic� care au activitate pe raza localit��ii1) 

 
2010 

Produc�ia de la pomi 
r�zle�i pe rod  

Produc�ia din livezi Num�r 
pomi 

r�zle�i pe 
rod  

Medie Total� 

Suprafa�a 
livezilor 

Medie Total� 

 
Specia 

Cod 
rând 

buc kg/pom tone ha kg/ha tone 
A B 1 2 3 4 5 6 

Pomi fructiferi- total cod 
(02+08+13+... +22) 

01 
      

Meri cod (03+....+07) 02       

-Jonathan 03       

-Golden Delicios 04       

-Idared 05       

-Starkrimson 06       

-Alte soiuri 07       

Peri cod (09+....+12) 08       

-Cure 09       

-Favorita lui Clapp 10       

-Williams 11       

-Alte soiuri 12       

Piersici 13       

Cai�i �i zarz�ri 14       

Cire�i 15       

Vi�ini 16       

Pruni 17       

Nectarini 18       

Nuci 19       

Aluni 20       

Castani 21       

Al�i pomi (gutui, migdali, etc) 22       
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 

 
CAPITOLUL XII : b) Produc�ia  de fructe ob�inut� de 
gospod�riile/exploata�iile agricole f�r� personalitate juridic� 
cu domiciliul /sediul în localitate1) �i/sau unit��ile cu 
personalitate juridic� care au activitate pe raza localit��ii1) 

 
2011 

Produc�ia de la pomi 
r�zle�i pe rod 

Produc�ia din livezi Num�r 
pomi 

r�zle�i pe 
rod  

Medie Total� 

Suprafa�a 
livezilor 

Medie Total� 

 
Specia 

Cod 
rând 

buc kg/pom tone ha kg/ha tone 
A B 1 2 3 4 5 6 

Pomi fructiferi- total cod 
(02+08+13+... +22) 

01 
      

Meri cod (03+....+07) 02       

-Jonathan 03       

-Golden Delicios 04       

-Idared 05       



-Starkrimson 06       

-Alte soiuri 07       

Peri cod (09+....+12) 08       

-Cure 09       

-Favorita lui Clapp 10       

-Williams 11       

-Alte soiuri 12       

Piersici 13       

Cai�i �i zarz�ri 14       

Cire�i 15       

Vi�ini 16       

Pruni 17       

Nectarini 18       

Nuci 19       

Aluni 20       

Castani 21       

Al�i pomi (gutui, migdali, etc) 22       
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 

 
 
CAPITOLUL XII : b) Produc�ia  de fructe ob�inut� de 
gospod�riile/exploata�iile agricole f�r� personalitate juridic� 
cu domiciliul /sediul în localitate1) �i/sau unit��ile cu 
personalitate juridic� care au activitate pe raza localit��ii1) 

 
2012 

Produc�ia de la pomi 
r�zle�i pe rod  

Produc�ia din livezi Num�r 
pomi 

r�zle�i pe 
rod  

Medie Total� 

Suprafata 
livezilor 

Medie Total� 

 
Specia 

Cod 
rând 

buc kg/pom tone ha kg/ha tone 
A B 1 2 3 4 5 6 

Pomi fructiferi- total cod 
(02+08+13+... +22) 

01 
      

Meri cod (03+....+07) 02       

-Jonathan 03       

-Golden Delicios 04       

-Idared 05       

-Starkrimson 06       

-Alte soiuri 07       

Peri cod (09+....+12) 08       

-Cure 09       

-Favorita lui Clapp 10       

-Williams 11       

-Alte soiuri 12       

Piersici 13       

Cai�i �i zarz�ri 14       

Cire�i 15       

Vi�ini 16       

Pruni 17       

Nectarini 18       

Nuci 19       

Aluni 20       

Castani 21       

Al�i pomi (gutui, migdali, etc) 22       
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 

 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITOLUL XII : b) Produc�ia  de fructe ob�inut� de 
gospod�riile/exploata�iile agricole f�r� personalitate juridic� 
cu domiciliul /sediul în localitate1) �i/sau unit��ile cu 
personalitate juridic� care au activitate pe raza localit��ii1) 

 
2013 

Produc�ia de la pomi 
r�zle�i pe rod  

Produc�ia din livezi Num�r 
pomi 

r�zle�i pe 
rod  

Medie Total� 

Suprafa�a 
livezilor 

Medie Total� 

 
Specia 

Cod 
rând 

buc kg/pom tone ha kg/ha tone 
A B 1 2 3 4 5 6 

Pomi fructiferi- total cod 
(02+08+13+... +22) 

01 
      

Meri cod (03+....+07) 02       

-Jonathan 03       

-Golden Delicios 04       

-Idared 05       

-Starkrimson 06       

-Alte soiuri 07       

Peri cod (09+....+12) 08       

-Cure 09       

-Favorita lui Clapp 10       

-Williams 11       

-Alte soiuri 12       

Piersici 13       

Cai�i �i zarz�ri 14       

Cire�i 15       

Vi�ini 16       

Pruni 17       

Nectarini 18       

Nuci 19       

Aluni 20       

Castani 21       

Al�i pomi (gutui, migdali, etc) 22       
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 

 
 
CAPITOLUL XII : b) Produc�ia  de fructe ob�inut� de 
gospod�riile/exploata�iile agricole f�r� personalitate juridic� 
cu domiciliul /sediul în localitate1) �i/sau unit��ile cu 
personalitate juridic� care au activitate pe raza localit��ii1) 

 
2014 

Produc�ia de la pomi 
r�zle�i pe rod  

Produc�ia din livezi Num�r 
pomi 

r�zle�i pe 
rod  

Medie Total� 

Suprafa�a 
livezilor 

Medie Total� 

 
Specia 

Cod 
rând 

buc kg/pom tone ha kg/ha tone 
A B 1 2 3 4 5 6 

Pomi fructiferi- total cod 
(02+08+13+... +22) 

01 
 X   X  

Meri cod (03+....+07) 02       

-Jonathan 03       

-Golden Delicios 04       

-Idared 05       

-Starkrimson 06       

-Alte soiuri 07       

Peri cod (09+....+12) 08       

-Cure 09       

-Favorita lui Clapp 10       

-Williams 11       

-Alte soiuri 12       

Piersici 13       



Cai�i �i zarz�ri 14       

Cire�i 15       

Vi�ini 16       

Pruni 17       

Nectarini 18       

Nuci 19       

Aluni 20       

Castani 21       

Al�i pomi (gutui, migdali, etc) 22       
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 

 
 
CAPITOLUL XII : c) Produc�ia  de struguri ob�inut� de 
gospod�riile/exploata�iile agricole f�r� personalitate juridic� 
cu domiciliul /sediul în localitate1) �i/sau unit��ile cu 
personalitate juridic� care au activitate pe raza localit��ii1) 

 
2010 2011 

Produc�ia  Produc�ia  Suprafa�a 
Medie Total� 

Suprafa�a 
Medie Total� 

 
Denumire cultur� 

Cod 
rând 

ha kg/ha tone ha kg/ha tone 
A B 1 2 3 4 5 6 

Vii pe rod total cod (02+05) din 
care: 

01 
 X   X  

Vii nobile (03+04) 02  X   X  

-soiuri de struguri de vin 03       

–soiuri de struguri de mas� 04       

Vii hibrizi  05       
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 

 
 
CAPITOLUL XII : c) Produc�ia  de struguri ob�inut� de 
gospod�riile/exploata�iile agricole f�r� personalitate juridic� 
cu domiciliul /sediul în localitate1) �i/sau unit��ile cu 
personalitate juridic� care au activitate pe raza localit��ii1) 

 
2012 2013 

Produc�ia  Produc�ia  Suprafa�a 
Medie Total� 

Suprafa�a 
Medie Total� 

 
Denumire cultur� 

Cod 
rând 

ha kg/ha tone ha kg/ha tone 
A B 1 2 3 4 5 6 

Vii pe rod total cod (02+05) din 
care: 

01 
      

Vii nobile (03+04) 02       

-soiuri de struguri de vin 03       

–soiuri de struguri de mas� 04       

Vii hibrizi  05       
1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 

 
 
CAPITOLUL XII : c) Produc�ia  de struguri ob�inut� de 
gospod�riile/exploata�iile agricole f�r� personalitate juridic� 
cu domiciliul /sediul în localitate1) �i/sau unit��ile cu 
personalitate juridic� care au activitate pe raza localit��ii1) 

 
2014 

Produc�ia  Suprafa�a 
Medie Total� 

 
Denumire cultur� 

Cod 
rând 

ha kg/ha tone 
A B 1 2 3 

Vii pe rod total cod (02+05) din 
care: 

01 
   

Vii nobile (03+04) 02    



-soiuri de struguri de vin 03    

–soiuri de struguri de mas� 04    

Vii hibrizi  05    
                                1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 

 
 
CAPITOLUL XIII: Produc�ia animal� ob�inut� de 
gospod�riile/exploata�iile agricole f�r� personalitate juridic� 
cu domiciliul/sediul în localitate �i/sau unit��ile cu 
personalitate juridic� care au activitate pe raza localit��ii 1) 

 

Denumire Cod 
rând 

U.M. 2010 2011 2012 2013 2014 

A B C 1 2 3 4 5 

12.1. Produc�ia de carne (sacrific�ri)
        

Num�rul de bovine sacrificate 01 capete      

Greutatea medie la sacrificare (cod 03 x 
1000: cod 01) 

02 Kg/cap      

Greutatea total� a bovinelor sacrificate 03 tone      

Num�rul de ovine sacrificate 04 capete      

Greutatea medie la sacrificare (cod 06 x 
1000: cod 04) 

05 Kg/cap      

Greutatea total� a ovinelor sacrificate 06 tone      

Num�rul de caprine sacrificate 07 capete      

Greutatea medie la sacrificare (cod 09 x 
1000: cod 07) 

08 Kg/cap      

Greutatea total� a caprinelor sacrificate 09 tone      

Num�rul de porcine sacrificate 10 capete      

Greutatea medie la sacrificare (cod 12 x 
1000: cod 10) 

11 Kg/cap      

Greutatea total� a porcinelor sacrificate 12 tone      

12.2. Lapte de vac�         

Num�rul mediu de vaci  13 capete      

Produc�ia medie de lapte muls ob�inut� de la 
o vac�  (cod 15 x 100: cod 13) 

14 Litri/cap      

Produc�ia total� de lapte muls 15 hl      

Num�rul vi�eilor ob�inu�i 16 capete      

Cantitatea de lapte consumat� de un vi�el 
(cod 18 x 100: cod 16) 

17 Litri/cap      

Cantitatea total� de lapte consumat� de vi�ei 18 hl      

12.3. Lapte de bivoli��        

Num�rul mediu de bivoli�e 19 capete      

Produc�ia medie de lapte muls ob�inut� de la 
o  bivoli�� (cod 21 x 100: cod 19) 

20 Litri/cap      

Produc�ia total� de lapte muls 21 hl      

Num�rul vi�eilor ob�inu�i 22 capete      

Cantitatea de lapte consumat� de un vi�el 
(cod 24 x 100: cod 22) 

23 Litri/cap      

Cantitatea total� de lapte consumat� de vi�ei 24 hl      

12.4. Lapte de oaie        

Num�rul de oi mulse 25 capete      

Produc�ia medie de lapte ob�inut� de la o oaie 
muls� (cod 27 x 100: cod 25) 

26 Litri/cap      

Produc�ia total� de lapte 27 hl      

12.5. Lapte de capr�        

Num�rul de capre mulse 28 capete      

Produc�ia medie de lapte ob�inut� de la o 
capr� muls� (cod 30 x 100: cod 28) 

29 Litri/cap      

Produc�ia total� de lapte 30 hl      

12.6. Lân�        

Num�rul de ovine tunse 31 capete      

Produc�ia medie de lân� ob�inut� de la o 
ovin� tuns� (cod 33 x 1000: cod 31) 

32 Kg/cap      



Produc�ia total� de lân� 33 tone      

12.7. Ou� de g�in�        

Num�rul p�s�rilor care au ouat în cursul 
anului 

34 capete      

Produc�ia medie de ou� ob�inut� de la o 
pas�re care a ouat (cod 36 x 1000: cod 34) 

35 Buc��i/cap      

Produc�ia total� de ou� 36 mii buc��i      

12.8. Ou� de la alte p�s�ri (bibilici, curci, 
gâ�te, ra�e) 

       

Num�rul p�s�rilor care au ouat în cursul 
anului 

37 capete      

Produc�ia medie de ou� ob�inut� de la o 
pas�re care a ouat (cod 39 x 1000: cod 37) 

38 Buc��i/cap      

Produc�ia total� de ou� 39 mii buc��i      

12.9. Miere        

Num�rul familiilor 2)de albine de la care s-a 
extras mierea 

40 familii      

Produc�ia medie de miere ob�inut� de la o 
familie de albine (cod 42 x 1000:cod 40) 

41 Kg/fam      

Produc�ia total� de miere extras� 42 tone      

    
 1) Prin localitate se în�elege comuna/ora�ul/municipiul, sectoarele municipiului Bucure�ti 
  2)  Înregistrarea familiilor de albine se face în Registrul agricol, în localitatea unde proprietarul stupinei 
de�ine vatra de stupin� permanent� (proprietarul stupilor are obliga�ia de a informa administra�ia local�, 
dup� caz, cu privire la perioada în care se desf��oar� stup�ritul pastoral). 
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