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NR. 380/12-01-2022

INFORMARE
privind obligatiile cetatenilor pentru declararea datelor la Registrul
agricol 2022
In conformitate cu normele metodologice de completare a registrului agricol 2020-2025,
aprobate prin Ordin al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministrului Administratiei
si
Internelor, Ministrului Finantelor publice si al Presedintelui Institutului National de Statistica,
numarul 734/4801100313727 12015, inform am atat persoanele fizice cat si persoanele juridice ca
au obligatia de a declara date pentru registrul agricol in anumite perioade de timp:

o

5 ianuarie-l martie - se declara date privind membrii gospodariei, terenul aflat in
proprietate si cel utilizat, cladirile cu destinatia locuinta, constructiile-anexe si mijloacele de
transport cu tractiune animala si mecanica.

o

date privind modul de folosinta a terenului, suprafetele cultivate,
numarul pomilor in anul agricol respectiv.
1-31 mai

-

o

ART 10 aliniatul ldin Ordonanta 2812008, specilica : -La completarea registrului
agricol cu datele privind efectivele de animale va participa un medic veterinar imputernicit
de circumscriptia sanitar-veterinara si/sau un zootehnisi Oe Ia centrele agricole comunale.

I aliniatul 5 din Ordonanta 2812008, specifica
'de dateART
pentru realizarea

:Registrul agricol asigura baza
cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a verificarilor
incrucisate intre datele din registrul agricol si datele inscrise in registre specifice tinute de
alte institutii.
Exemplu:

o

-

Sistemul integrat de administrare si control (IACS) de la Agentia de Plati si
Interventie pentru Agricultura (APIA);

-

Registul national al exploatatiilor (RNE);

ART 10 aliniatul I din Ordonanta 28/2008 privind Registrul agricol actualizat
specifica ;-In registrul agricol se deschide separat cate o partida pentru fiecare persoana
fizica si pentru fiecare persoana juridica.

-l-

Daca la acelasi numar de imobil sunt 2 sau mai multe gospodarii distincte, fiecare
dintre acestea se inscrie separat in registrul agricol.

.
o

CAPITOLUL XVII art 36 aliniatul I .specifica

;

Se completeaza la inceputul fiecarui semestru, pentru semestrul anterior, cu date
privind efectivele de animale aflate in proprietatea persoanelor fizice cu domiciliul in
localitate si/sau in proprietatea persoanelor juridice care au activitate pe raza localitatii si

pentru persoanele fizice cu domiciliul in alte localitati, care detin animale pe raza localitatii:
perioada de completare este 5-20 din luna imediat urmatoare semestrului ce s-a incheiat.

o

Datele inscrise se refera la modificarile intervenite in efectivele de animale, cum sunt
produsii vii obtinuti, cumparari, vanzari, taieri, animale moarte etc.

o

Datele privind evolutia animalelor se inscriu separat pentru fiecare semestru.

Persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date pentru a fi inscrise in afara
acestor intervale de timp, in cazul in care au intervenit modificari in proprietate in termen de 30
de zile de la aparitia modificarii, conform art. 1l ,alin. I din Ordonanta28l2008.
Inscrierea datelor in Registul agricol se face pebaza declaratiei pe proprie raspundere
data de capul gospodariei sau in lipsa acestuia de un alt membru major al gospodariei, care
dispune de capacitate deplina de exercitiu, declaratie ce trebuie insotita de documente
justificative pentru orice tip de date furnizate si care se poate regasi si pe site-ul Primariei
Comunei Calarasi.

Potrivit articolului 20 din Ordonanta 2812008 constituie contraventie si se sanctioeaza cu
amenda intre 100 lei si 500 lei, in cazul persoanelor ftzice, respectiv 300 lei la 1500 lei in cazul
persoanelor juridice:

a)
acestea,

refuzul de a prezenta primarului,prefectului sau persoanelor imputernicite de
documentele si evidentele necesare in vederea verificarii realitatii datelor;

b)

nedeclararea, la tennenele stabilitate
obiectul Registrului agricol.

si in forma solicitata, a datelor care

fac

-Prezenta declaratie se v-a completa cu respectarea prevederilor Regulamentului
UE nr 679 /2016 privind protectia datelor cu caracter personal.
Prezentul anunt a fost afisat la sediul UAT Calarasi, respectiv avizier, precum si in
localitatile componente: Libertatea, Plesani si Calarasi pe site-ul unitatii noastre
r.vlvr.v.
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