
EXTRAS - OrdonanŢa nr. 28/2008 privind registrul agricol

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară, în care se 
înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum și la 
orice alte persoane fizice și/sau juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale, și 
anume:

a) capul gospodăriei și membrii acesteia, după caz; reprezentantul legal al societății/asociației agricole
sau al persoanei juridice care are teren în proprietate/folosință;
b) terenurile pe care le dețin în proprietate sau folosință, pe categorii de folosință, suprafețe 
cultivate cu principalele culturi și numărul de pomi, pe specii. Pentru terenurile înscrise în cartea 
funciară se va menționa numărul cadastral sau topografic și numărul de carte funciară, după caz; 
c) efectivele de animale, pe specii și categorii, existente la începutul fiecărui an; evoluția anuală a 
efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, 
păsări, familii de albine și altele ce fac obiectul înregistrării în registrul agricol; 
d) clădirile utilizate ca locuință și celelalte construcții-anexe; 
e) mijloacele de transport cu tracțiune animală;
f) mijloacele de transport cu tracțiune mecanică, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru 
transportat mărfuri, mașinile și utilajele pentru agricultură; 
g) orice instalații pentru agricultură.

Pe baza datelor cuprinse în registrul agricol, pe gospodării ale populației, se organizează evidența
centralizată pe fiecare comună, oraș, municipiu și sector al municipiului București privind:
a) numărul de gospodării ale populației, de clădiri utilizate ca locuință și construcții-anexe, de mijloace 
de transport cu tracțiune mecanică și/sau animală, precum și de utilaje și instalații pentru agricultură; 
b) modul de folosință a terenurilor, suprafețele cultivate cu principalele culturi; numărul de pomi 
fructiferi, pe specii;
c) efectivele de animale, pe specii și categorii, la începutul fiecărui an, precum și evoluția anuală a 
acestor efective.

Se consideră gospodărie  , în sensul prezentei ordonanțe,   totalitatea membrilor de familie, 
rudelor sau a altor persoane care locuiesc și gospodăresc împreună, având buget comun, și care  , 
după caz,   lucrează împreună terenul sau întrețin animalele, consumă și valorifică în mod comun 
produsele agricole obținute.

(2) În registrul agricol se înscriu gospodăriile populației, cu tot terenul în proprietate și cel pe care îl 
utilizează în arendă, în parte, în asociere sau sub alte forme, după caz, clădirile utilizate ca locuință și 
construcțiile-anexe și animalele pe care le dețin pe raza unei localități, indiferent de domiciliul 
proprietarului. 

(3) La comune se înscriu în registrul agricol toate gospodăriile populației, chiar dacă nu dețin terenuri 
agricole și silvice, animale sau clădiri utilizate ca locuință și construcții-anexe

Orice entitate ce face obiectul înscrierii în registrul agricol are obligatoriu mențiunea privind 
codul de identificare fiscală, atribuit potrivit legii.



(6) Registrul agricol constituie:

a) sursă de date pentru înfăptuirea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, al protecției 
sociale, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar și altele asemenea;
b) bază de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor, cum ar fi: eliberarea documentelor 
doveditoare privind proprietatea asupra animalelor și păsărilor, în vederea vânzării în târguri și oboare, 
privind calitatea de producător agricol, în vederea vânzării produselor la piață, privind starea materială 
pentru situații de protecție socială, pentru obținerea unor drepturi materiale și/sau bănești și altele 
asemenea;
c) sursă administrativă de date pentru sistemul informațional statistic, pentru pregătirea și organizarea 
recensămintelor, pentru organizarea unui sistem de anchete prin sondaj și altele asemenea.

Art. 8. - (1) Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială își are
domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declarației date pe propria răspundere de capul 
gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de 
capacitate deplină de exercițiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza 
declarațiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoțite de documente. 
(2) Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligația să trimită declarația prevăzută la alin.
(1) prin poștă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declarații prin procură.
(3) În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declarația în condițiile alin. (1) sau, după
caz, ale alin. (2).

Art. 11. - (1) Perioadele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele 
pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a).5-20 ianuarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate și 
cel pe care îl utilizează, clădirile utilizate ca locuință, construcțiile-anexe și mijloacele de transport
cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură, efectivele de 
animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și 
modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a 
vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri; 

b) 1-15 mai, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul 
pomilor în anul agricol respectiv; 

c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol și 
în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în patrimoniul agricol, 
în termen de 30 de zile de la apariția modificării  . 

(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute la alin. 
(1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se 
reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea corespunzătoare la rubrica "semnătura 
declarantului".

Art. 14. Persoanele fizice și juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute la art. 11, date 
corecte și complete, în vederea înscrierii acestora în registrul agricol.
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