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Stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Daia pentru perioada 2015 – 

2019, în semestrele I și II ale anului 2018  

 

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

înscriu datele privind terenurile deţinute de către gospodăriile populaţiei şi de către persoanele 

juridice, pe categorii de folosinţă, identificarea pe parcele a terenurilor în proprietatea 

gospodăriilor, modul de utilizare a suprafeţei agricole situate pe raza localităţii, suprafaţa 

arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele amenajate pentru irigat, numărul pomilor 

fructiferi (în livezi şi răzleţi) pe raza localităţii, efectivele de animale domestice, evoluţia 

efectivelor de animale în cursul anului, utilajele şi instalaţiile agricole, mijloacele de transport 

existente la începutul anului, construcţiile gospodăreşti; pentru gospodăriile populaţiei se 

înscriu şi datele privind componenţa gospodăriilor. Datele înscrise în registrul agricol servesc, 

ca bază de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetăţenilor (la eliberarea certificatelor de 

producător, la eliberarea diferitelor adeverinţe privind terenurile şi animalele deţinute etc.); 

registrul agricol constituie sursă administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic 

(statistica curentă, pregătirea şi organizarea recensămintelor etc.), totodată registrul agricol 

constituie sursă de date pentru înfăptuirea pe plan local a unor politici ale administraţiei publice 

centrale (politică fiscală, agrară, de protecţie socială, edilitară, sanitară etc.). 

          Potrivit Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, 

persoanele fizice cu domiciliul fiscal în Daia; persoanele fizice cu domiciliul fiscal în alte 

localităţi; persoanele juridice cu domiciliul fiscal în Daia; persoanele juridice cu domiciliul 

fiscal în alte localităţi, care deţin pe raza comunei Daia bunuri ce fac obiectul înscrierii în 

registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv grădini din intravilan, pomi fructiferi, viţă-

de vie etc.) sau silvice, animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate 

(bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, iepuri, animale de blană, păsări, familii de albine 

etc.), utilaje şi instalaţii pentru agricultură şi silvicultură, construcţii etc. au obligaţia de a 

declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al comunei Daia, datele privind suprafeţele 

de terenuri agricole (inclusiv grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile 

de albine, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le exploatează sau le deţin în proprietate, pe 

raza comunei Daia, la următoarele termene, conform art.11 din O.G.28/2008: 

    a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind 

membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport 

cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi 

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

începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele 

de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau 

a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri; 

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

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

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

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

oricărei modificări. 
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         Înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declaraţiei date pe propria 

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

prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului 

agricol sau la primărie. Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a 

titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de 

folosinţă se poate face numai pe bază de documente, anexate la declaraţie.  

         Potrivit art. 8, alin.(4), din Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru 

perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

nr.289 din 17 august 2017, semestrial, în şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face 

analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri 

pentru eficientizarea acestei activităţi.  

          Constituie contravenție și se sanctionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul 

persoanelor fizice, respectiv cu amenda de la 300 lei la 1500 lei, în cazul persoanelor juridice, 

urmatoarele fapte :  

a) refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele și a 

evidențelor necesare în vederea verificarii realitatii datelor; 

b) refuzul privind asigurarea accesului persoanelor imputernicite de catre primar de a constata 

la fata locului situatia reala, in vederea verificarii concordantei dintre aceasta si datele din 

registrul agricol; 

c) nedeclararea, la termenele si in forma stabilita prin normele metodologice, a datelor care fac 

obiectul registrului agricol; 

d) refuzul medicului veterinar de libera practica de a da informatiile privind efectivele de 

animale; 

           Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 250 lei urmatoarele 

fapte :  

a) neindeplinirea de catre personalul din aparatul de specialitate al primarului cu atributii in 

domeniu a obligatiilor ce decurg din prezenta ordonanta ; 

b) neurmarirea de catre secretarul comunei a modului cum isi indeplineste atributiile persoanele 

carora le revin, prin dispozitie a primarului, sarcina completarii, tinerii la zi a registrului 

agricol, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, precum si a centralizarii datelor din 

registrul agricol sau a modului de pastrare a acestuia; 

c)  nerealizarea de catre secretarul comunei a obligatiilor prevazute (nepublicarea pe pagina de 

internet a comunei si instiintarile individuale). 

 

Având în vedere : 

 Hotărârea nr.218 din 25 martie 2015, privind registrul agricol pentru perioada 2015-

2019; 

 Ordonanța nr.28 din 27 august 2008, privind registrul agricol; 

 Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, 

aprobate prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.289 din 17 

august 2017, 

 

s-a întocmit prezentul raport de specialitate: 

                    
 Inspector, Niță Ana-Maria și referent, Vasile Gabriel, angajați în cadrul 

Compartimentului registru agricol, cadastru și urbanism, sub coordonarea Secretarului 

comunei Daia, Brebenel Aurelia, au înscris datele în Registrul Agricol Național într-un număr 

de 1191 gospodării. 
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 Registrul agricol TIP I – persoane fizice cu domiciliul fiscal în localitate – 23 volume cu 

un număr de 1.034 de poziții; 

 Registrul agricol TIP II – persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localități decât cele 

unde dețin bunuri ce fac obicetul înscrierii în registrul agricol – 8 volume cu un număr de 390 

de poziții; 

 Registrul agricol TIP III – persoane juridice cu domiciliul fiscal în localitate – un volum 

cu un număr de 21 de poziții; 

 Registrul agricol TIP VI – persoane juridice cu domiciliul fiscal în alte localități decat 

cele unde dețin bunuri ce fac obicetul înscrierii în registrul agricol – un volum cu un număr de 

34 de poziții;  

 Toate volumele au fost finalizate cu preluarea datelor din semestrul II al anului 2017 și 

modificările conform actelor depuse de cetățeni. De asemenea menționăm faptul că registrele 

agricole au fost parafate, sigilate, paginile sunt legate corespunzător și sunt înregsitrate în 

registrul de intrare-ieșire;   

 Referitor la programul pe suport electronic menționăm faptul că acesta este în 

conconrdanță cu registrele agricole pe suport de hârtie și cu registrul de rol nominal unic. 

 Introducerea datelor în Registrul Agricol Național a întâmpinat probleme în ceea ce 

privește funcționarea acestuia afișând mesajul ”SERVICIU INDISPONIBIL! Vă informăm că 

sistemul va fi oprit pentru activitati de mentenant” în proporție de 80% în decursul perioadei 

ianuarie 2018 - decembrie 2018;  

 Obligațiile cu privire la registrul agricol au fost aduse la cunoștință persoanelor fizice și 

juridice prin publicarea pe pagina de internet a comunei Daia cât și prin nenumăratele anunțuri 

ale compartimentului agricol; 

 Medicul veterinar a fost înștiințat verbal cu privire la obligația de a da informațiile 

primarului privind efectivele de animale; 

 Pentru perioada  ianuarie – decembrie, s-au înscris datele privind membrii gospodăriei, 

terenul aflat în proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinația de locuință, 

construcțiile-anexe, efectivele de animale, în proporție de 45%,  dar nu s-au înscris culturile, 

utilajele, aplicarea îngrăsămintele, ș.a.; 

 Compartimentul agricol se confruntă cu o serie de probleme în ceea ce privește 

seriozitatea și punctualitatea cetățenilor în respectarea termenelor de înscriere în Registrul 

agricol. 

 Dependența acestui compartiment de informația primită din partea cetățenilor 

îngreunează activitatea în ceea ce privește actualizarea permanentă a datelor din registrul 

agricol. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

             Tănase Ionel Secretar,  

                                                                                                           Brebenel Aurelia 



Anexa nr.2 la HCL nr.9/09.01.2019 

1 

 

 

 

Măsuri pentru eficientizare a înscrierii datelor în registrul agricol  

 
1. Întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol se organizeaza conform  O.G nr.28/2008 

privind registrul agricol modificat, cât și a Normelor tehnice de completare a registrului agricol 

pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale nr.289 din 17 august 2017, atat pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic, în 

vederea interconectării cu Registrul agricol national (RAN), în vederea raportării unitare către 

instituțiile interesate a datelor gestionate de către acesta, începând cu 1 ianuarie 2018. 

Responsabili: Vasile Gabriel – referent superior  

                           Niță Ana-Maria – inspector debutant  

Termen :  permanent 

2. Centralizarea datelor din registrul agricol 

Responsabili: Vasile Gabriel – referent superior  

                           Niță Ana-Maria – inspector debutant  

Termen :  permanent 

3. Luarea tuturor măsurilor pentru întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol pe suport 

de hârtie și în format electronic, pentru asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau 

sustragerii acestuia, precum și pentru furnizarea datelor din registrul agricol cu respectarea 

prevederilor legale 

Responsabili: Vasile Gabriel – referent superior  

                           Niță Ana-Maria – inspector debutant  

Termen :  permanent 

4. Cunoașterea legislației, conștiinciozitate, responsabilitate si remedierea erorilor de 

completare  

          Responsabili: Vasile Gabriel– referent superior  

                                          Niță Ana-Maria– inspector debutant  

           Termen :  permanent. 

5. Înscrierea datelor în registrul agricol 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, după cum urmează: 

a) La primărie, în cazul în care un reprezentant major al persoanei fizice se prezintă din 

propria inițiativă sau pentru rezolvarea altor probleme; 

b) Pe baza declarației trimise prin poștă, cu confirmare de primire pe cheltuiala persoanei 

care are obligația de a fi înregistrată în registrul agricol; 

c) Pe baza unei procuri speciale date de capul gospodăriei; 

d) Prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarațiile 

pentru înscrierea datelor în registrul agricol; 

Responsabili: Vasile Gabriel– referent superior 
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                         Niță Ana-Maria– inspector debutant  

            Termen :  permanent. 

6. Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, precum și a schimbării 

categoriei de folosință se face numai pe baza documentației anexate la declarație făcută sub 

semnătură a capului de gospodăriei sau în lipsa acestuia, de un membru major al 

gospodăriei, sub sancțiunea nulității. 

Responsabili: Vasile Gabriel– referent superior 

                         Niță Ana-Maria– inspector debutant  

      Termen :  permanent 

7. Pentru unitățile cu personalitate juridică, datele se înscriu în registrul agricol pe baza 

declarațiilor date de reprezentantul legal al unității respective, însoțite de documente. 

Responsabili: Vasile Gabriel– referent superior 

                         Niță Ana-Maria– inspector debutant  

      Termen :  permanent 

8. Coordonarea, verificarea și răspunderea de modul de completare și ținere la zi a registrului 

agricol 

       Responsabil : Brebenel Aurelia – secretarul comunei  

Termen :  permanent 

9. De două ori pe an, sau ori de câte ori este nevoie, secretarul comunei va verifica 

concordanța dintre cele două registre 

Responsabil : Brebenel Aurelia – secretarul comunei  

Termen :  permanent 

                                                                                                                                                                                         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

             Tănase Ionel Secretar,  

                                                                                                           Brebenel Aurelia 
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