
2.01.01.01. Grâu comun și grâu spelt

2.01.01.02. Grâu dur

2.01.01.03. Secară

2.01.01.04. Orz

2.01.01.05. Ovăz

2.01.01.06. Porumb boabe

2.01.01.07. Orez

2.01.01.99. Alte cereale pentru producția de boabe

2.01.02. Legume uscate și proteaginoase pentru producția de boabe 

(inclusiv semințe și amestecuri de cereale și legume 

uscate)

2.01.02.01. Dintre care mazăre, fasole boabe și lupin dulce

2.01.03. Cartofi (inclusiv cartofi timpurii și pentru sămânță)

2.01.04. Sfeclă de zahăr (fără sămânță)

2.01.05. Rădăcinoase furajere și brasicacee (fără semințe)

2.01.06.01. Tutun

2.01.06.02. Hamei

2.01.06.03. Bumbac

2.01.06.04. Rapiță și rapiță navetă

2.01.06.05. Floarea-soarelui

2.01.06.06. Soia

2.01.06.07. Semințe de in

2.01.06.08. Alte plante oleaginoase

2.01.06.09. In

2.01.06.10. Cânepă

2.01.06.11. Alte plante pentru fibre

2.01.06.12. Plante aromatice, medicinale și culinare

2.01.06.99. Alte culturi industriale care nu sunt menționate în altă parte

2.01.07. Legume proaspete, pepeni și căpșuni din care

2.01.07.01. În aer liber sau sub acoperiș protector jos (neaccesibil)

2.01.07.01.01. În câmp deschis

2.01.07.01.02. În grădini

2.01.07.02. În seră sau sub alt acoperiș protector (accesibil)

TIPOLOGIE _ Metodologie_Codificari 

I. Culturi



2.01.08. Flori și plante ornamentale (cu excepția pepinierelor)

2.01.08.01. În aer liber sau sub acoperiș protector jos (neaccesibil)

2.01.08.02. În seră sau sub alt acoperiș protector (accesibil)

2.01.09. Plante recoltate verzi

2.01.09.01. Pășuni temporare

2.01.09.02. Alte plante recoltate verzi

2.01.09.02.01. Porumb verde

2.01.09.02.02. Plante leguminoase

ȘI

2.01.09.02.99. Alte plante recoltate verzi care nu sunt menționate în altă 

parte

2.01.10. Semințe și răsaduri de teren arabil

2.01.11. Alte culturi în teren arabil

2.01.12.01. Teren scos temporar din circuitul agricol fără subvenție

2.01.12.02. Teren scos temporar din circuitul agricol, aflat în regim de 

2.03.01. Pășuni și fânețe, cu excepția pășunilor naturale

2.03.02. Pășuni naturale

2.03.03. Pajiști permanente care nu mai sunt folosite pentru 

producție și care pot beneficia de subvenții

2.04.01. Plantații de pomi și arbuști fructiferi

2.04.01.01. Specii de fructe, dintre care

2.04.01.01.01. Fructe din zone cu climat temperat

2.04.01.01.02. Fructe din zone cu climat subtropical

2.04.01.02. Specii de bace

2.04.01.03. Fructe cu coajă lemnoasă

2.04.02. Plantații de citrice

2.04.03. Plantații de măslini

2.04.03.01. Care produc în mod curent măsline de masă

2.04.03.02. Care produc în mod curent măsline pentru producția de ulei 

2.04.04. Plantații viticole, care produc în mod curent:

2.04.04.01. Vin de calitate

2.04.04.02. Alte vinuri

2.04.04.03. Struguri de masă

2.04.04.04. Stafide

2.04.05. Pepiniere

2.04.06. Alte culturi permanente

2.04.07. Culturi permanente în seră

2.06.01. Ciuperci



3.01. Ecvidee

3.02.01. Bovine sub un an, masculi și femele

3.02.02. Bovine între unu și doi ani, masculi

3.02.03. Bovine între unu și doi ani, femele

3.02.04. Bovine masculi de doi ani și peste

3.02.05. Juninci de doi ani și peste

3.02.06. Vaci pentru lapte

3.02.99. Alte vaci

3.03.01. Ovine (toate vârstele)

3.03.01.01. Femele de reproducție

3.03.01.99. Alte ovine

3.03.02. Caprine (toate vârstele)

3.03.02.01. Femele de reproducție

3.03.02.99. Alte caprine

3.04.01. Purcei cu greutatea animalului viu sub 20 kg

3.04.02. Scroafe de reproducție de 50 kg și peste

3.04.99. Alte porcine

3.05.01. Pui de carne

3.05.02. Găini ouătoare

3.05.03. Alte păsări de curte

3.05.03.01. Curcani

3.05.03.02. Rațe

3.05.03.03. Gâște

3.05.03.04. Struți

3.05.03.99. Alte păsări de curte care nu sunt menționate în altă parte

3.06. Iepuri, femele de reproducție

3.07. Albine

II.   Coduri care regrupează mai multe caracteristici incluse în anchetele asupra structurii exploatațiilor agricole din 2010, 2013 și 2016

P45.

P46.

GL

II.  Animale

Vite, producție de lapte = 03.02.01. (bovine sub un an, masculi și femele) + 3.02.03. (bovine între unu și doi ani, femele) + 03.02.05. (juninci de doi ani și 

peste)+ 3.02.06. (vaci pentru lapte)

Vite = P45 (vite, producție de lapte) + 3.02.02. (bovine între unu și doi ani, masculi) + 3.02.04. (bovine, masculi, de doi ani și peste) + 3.02.99. (alte vaci)

Erbivore = 3.01. (ecvidee) + P46 (bovine) + 3.03.01.01. (ovine femele de reproducție) + 3.3.1.99. (alte ovine) + 3.03.02.01. (caprine femele de reproducție) + 

3.03.02.99. (alte caprine)



Dacă GL=0 FCP1 Furaje pentru comercializare = 2.01.05. (rădăcinoase și brasicacee) + 2.01.09. (plante recoltate 

verzi) + 2.03.01. (pășuni și fânețe, cu excepția pășunilor naturale) + 2.03.02. (pășuni naturale)

FCP4 Furaje pentru erbivore = 0

P17 Rădăcinoase = 2.01.03. (cartofi) + 2.01.04. (sfeclă de zahăr) + 2.01.05. (rădăcinoase furajere și 

brasicacee)

Dacă GL>0 FCP1 Furaje pentru comercializare = 0

FCP4 Furaje pentru erbivore = 2.01.05. (rădăcinoase furajere și brasicacee) + 2.01.09. (plante recoltate 

verzi) + 2.03.01. (pășuni și fânețe, cu excepția pășunilor naturale) + 2.03.02. (pășuni naturale)

P17 Rădăcinoase = 2.01.03. (cartofi) + 2.01.04. (sfeclă de zahăr)

P151.

P15.

P16.

P51.

P52.

P1.

P2.

P3.

P4.

P5.

Erbivore și furaje = GL (erbivore ) + FCP4 (furaje pentru erbivore)

Culturi permanente = 2.04.01. (plantații de pomi și arbuști fructiferi) + 2.04.02. (plantații de citrice) + 2.04.03. (plantații de măslini) + 2.04.04. (plantații viticole) + 

2.04.06. (alte culturi permanente) + 2.04.07. (culturi permanente în seră)

Cereale = P151 (cereale, mai puțin orez) + 2.01.01.07. (orez)

Cereale, mai puțin orez = 2.01.01.01. (grâu comun și grâu spelt) + 2.01.01.02. (grâu dur) + 2.01.01.03. (secară) + 2.01.01.04. (orz) + 2.01.01.05. (ovăz) + 

2.01.01.06. (porumb boabe) + 2.01.01.99. (alte cereale pentru producția de boabe)

Semințe oleaginoase = 2.01.06.04. (rapiță și rapiță navetă) + 2.01.06.05. (floarea-soarelui) + 2.01.06.06. (soia) + 2.01.06.07. (semințe de in) + 2.01.06.08. (alte 

plante oleaginoase)

Porci = 3.04.01. (purcei cu greutatea animalului viu sub 20 kg) + 3.04.02. (scroafe de reproducție de 50 kg și peste) + 3.04.99. (alte porcine)

Granivore = P51 (porcine) + P52 (păsări de curte) + 3.06. (iepuri, femele de reproducție).

Păsări de curte = 3.05.01. (pui de carne) + 3.05.02. (găini ouătoare) + 3.05.03. (alte păsări de curte)

Culturi de câmp = P15 (cereale) + 2.01.02. (leguminoase uscate și proteaginoase) + 2.01.03. (cartofi) + 2.01.04. (sfeclă de zahăr) + 2.01.06.01. (tutun) + 

2.01.06.02. (hamei) + 2.01.06.03. (bumbac) + P16 (semințe oleaginoase) + 2.01.06.09. (in) + 2.01.06.10. (cânepă) + 2.01.06.11. (alte plante pentru fibre) + 

2.01.06.12. (plante aromatice, medicinale și culinare) + 2.01.06.99. (alte culturi industriale care nu sunt menționate în altă parte) + 2.01.07.01.01. [legume 

proaspete, pepeni și căpșuni – în aer liber sau sub acoperiș protector jos (neaccesibil) – în câmp deschis] + 2.01.10. (semințe și răsaduri de teren arabil) + 

2.01.11. (alte culturi în teren arabil) + 2.01.12.01. teren scos temporar din circuitul agricol fără subvenție) + FCP1 (furaje pentru comercializare)

Horticultură = 2.01.07.01.02. [legume proaspete, pepeni și căpșuni – în aer liber sau sub acoperiș protector jos (neaccesibil) – în grădini] + 2.01.07.02. [legume 

proaspete, pepeni și căpșuni – în seră sau sub alt acoperiș protector (accesibil)] + 2.01.08.01. [flori și plante ornamentale – în aer liber sau sub acoperiș 

protector jos (neaccesibil) ] + 2.01.08.02. [flori și plante ornamentale – în seră sau sub alt acoperiș protector (accesibil)] + 2.06.01. (ciuperci) + 2.04.05. 

(pepiniere)



Exploatații specializate – producție vegetală

Codul caracteristicilor și 

praguri

Cod Cod Cod (ref. partea B din prezenta 

anexă)

Culturi de câmp generale, respectiv 

cereale, legume uscate și proteaginoase 

pentru producția de boabe, semințe 

oleaginoase, cartofi, sfeclă de zahăr, 

plante industriale, legume proaspete, 

pepeni, căpșuni cultivate în câmp 

deschis, semințe și răsaduri de teren 

arabil, alte terenuri arabile, terenuri 

scoase temporar din circuitul agricol și 

furaje pentru comercializare > 2/3

P1 > 2/3

Cereale, semințe oleaginoase, legume 

uscate și proteaginoase > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

151 Exploatații specializate în 

culturi de cereale (altele 

decât orezul), de semințe 

oleaginoase și în 

proteaginoase

Cereale, mai puțin orez, semințe 

oleaginoase, legume uscate și 

proteaginoase > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

152 Exploatații specializate în 

cultura orezului

Orez > 2/3 2.01.01.07. > 2/3

153 Exploatații care combină 

culturi de cereale, de 

oleaginoase, de 

proteaginoase și de orez

Exploatații din clasa 15, cu excepția 

celor din clasele 151 și 152

Culturi de câmp > 2/3; cereale, semințe 

oleaginoase, legume uscate și 

proteaginoase ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

Tipul de activitate agricolă Definiție

General Principal Special

1 Exploatații 

specializate în 

culturi de câmp

15 Exploatații 

specializate în 

culturi de cereale, 

de semințe 

oleaginoase și în 

proteaginoase

16 Culturi de câmp 

generale

TIPOLOGIE _ Metodologie_Mod de calcul



161 Exploatații specializate în 

culturi de rădăcinoase

Cartofi, sfeclă de zahăr și rădăcinoase și 

tuberculi furajeri > 2/3

P17 > 2/3

162 Exploatații care combină 

culturi de oleaginoase, 

de proteaginoase și de 

rădăcinoase

Cereale, semințe oleaginoase, legume 

uscate și proteaginoase > 1/3; 

rădăcinoase > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3; 

P17 > 1/3

163 Exploatații specializate în 

legume

Legume proaspete, pepeni și căpșuni 

cultivate în câmp deschis > 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

164 Exploatații specializate în 

tutun

Tutun > 2/3 2.01.06.01. > 2/3

165 Exploatații specializate în 

bumbac

Bumbac > 2/3 2.01.06.03. > 2/3

166 Exploatații care combină 

diferite culturi de câmp

Exploatații din clasa 16, cu excepția 

celor din clasele 161, 162, 163, 164 și 

165

Legume proaspete, pepeni și căpșuni – 

cultivate în grădini și în seră, flori și 

plante ornamentale – cultivate în aer 

liber și în seră, ciuperci și pepiniere > 2/3

P2 > 2/3

Legume proaspete, pepeni și căpșuni – 

cultivate în seră, și flori și plante 

ornamentale cultivate în seră > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

211 Exploatații specializate în 

horticultura de interior

Legume proaspete, pepeni și căpșuni – 

cultivate în seră > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

212 Exploatații specializate în 

flori și plante 

ornamentale de interior

Flori și plante ornamentale cultivate în 

seră > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

213 Exploatații mixte 

specializate în 

horticultura de interior

Exploatații din clasa 21, cu excepția 

celor din clasele 211 și 212

Legume proaspete, pepeni și căpșuni – 

cultivate în grădini, flori și plante 

ornamentale cultivate în aer liber > 2/3

2.01.07.01.02. + 

2.01.08.01. > 2/3

221 Exploatații specializate în 

cultivarea legumelor în 

aer liber

Legume proaspete, pepeni și căpșuni – 

cultivate în grădini > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

1 Exploatații 

specializate în 

culturi de câmp

16 Culturi de câmp 

generale

2 Exploatații 

specializate în 

horticultură

21 Exploatații 

specializate în 

horticultura de 

interior

22 Exploatații 

specializate în 

horticultura în aer 

liber



222 Exploatații specializate în 

cultivarea de flori și 

plante ornamentale în 

aer liber

Flori și plante ornamentale cultivate în 

aer liber > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

223 Exploatații mixte 

specializate în 

horticultura în aer liber

Exploatații din clasa 22, cu excepția 

celor din clasele 221 și 222

Exploatații horticole care practică 

horticultura de interior ≤ 2/3 și în aer liber 

≤ 2/3

2.01.07.01.02. + 

2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 

2.01.08.02. ≤ 2/3

231 Exploatații specializate în 

ciuperci

Ciuperci > 2/3 2.06.01. > 2/3

232 Pepiniere Pepiniere > 2/3 2.04.05. > 2/3

233 Diferite tipuri de 

horticultură

Exploatații din clasa 23, cu excepția 

celor din clasele 231 și 232

Plantații de pomi fructiferi și arbuști cu 

bacă, plantații de citrice, de măslini, 

viticole, alte culturi permanente și culturi 

permanente în seră > 2/3

P3 > 2/3

Plantații viticole > 2/3 2.04.04. > 2/3

351 Exploatații specializate în 

soiuri de struguri pentru 

vinuri de calitate

Plantații viticole, care produc în mod 

curent vin de calitate > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

352 Exploatații specializate în 

soiuri de struguri de vin, 

altele decât cele pentru 

vinurile de calitate

Plantații viticole, care produc în mod 

curent alte vinuri > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

353 Exploatații specializate în 

struguri de masă

Plantații viticole, care produc în mod 

curent struguri de masă > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

354 Alte tipuri de vii Exploatații din clasa 35, cu excepția 

celor din clasele 351, 352 și 353

Fructe, bace și citrice > 2/3 2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

361 Exploatații specializate în 

fructe (altele decât 

citrice, fructe tropicale 

sau fructe cu coajă)

Fructe din zone cu climat temperat și 

specii de bace > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. 

> 2/3

2 Exploatații 

specializate în 

horticultură

22 Exploatații 

specializate în 

horticultura în aer 

liber

23 Alte tipuri de 

horticultură

3 Exploatații 

specializate în 

culturi 

permanente

35 Exploatații 

specializate în 

viticultură

36 Exploatații 

specializate în 

fructe și citrice



362 Exploatații specializate în 

citrice

Plantații citrice > 2/3 2.04.02. > 2/3

363 Exploatații specializate în 

fructe cu coajă

Fructe cu coajă lemnoasă > 2/3 2.04.01.03. > 2/3

364 Exploatații specializate în 

fructe tropicale

Fructe din zone cu climat subtropical > 

2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

365 Exploatații specializate în 

fructe, citrice, fructe 

tropicale și fructe cu 

coajă: producție mixtă

Exploatații din clasa 36, cu excepția 

celor din clasele 361, 362, 363 și 364

37 Exploatații 

specializate în 

cultura măslinelor

370 Exploatații specializate în 

cultura măslinelor

Plantații de măslini > 2/3 2.04.03. > 2/3

38 Exploatații care 

combină diferite 

culturi 

permanente

380 Exploatații care combină 

diferite culturi 

permanente

Exploatații din clasa 3, cu excepția celor 

din clasele 35, 36 și 37

Exploatații specializate – Producție animală

Codul caracteristicilor și 

praguri

Cod Cod Cod (ref. partea B din prezenta 

anexă)

Furaje pentru erbivore (și anume 

rădăcinoase și tuberculi furajeri, plante 

recoltate verzi, pășuni și fânețe, pășuni 

sărace) și erbivore (inclusiv ecvidee, 

toate tipurile de bovine, ovine și caprine) 

> 2/3

P4 > 2/3

45 Exploatații 

specializate în 

producția de lapte

Vaci pentru lapte > 3/4 din efectivul de 

erbivore; erbivore > 1/3 din erbivore și 

furaje

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/3 P4

3 Exploatații 

specializate în 

culturi 

permanente

36 Exploatații 

specializate în 

fructe și citrice

Tipul de activitate agricolă Definiție

General Principal Special

4 Exploatații 

specializate în 

animale erbivore



46 Exploatații 

specializate în 

creșterea 

bovinelor – 

creștere și 

îngrășare

Toate bovinele [inclusiv bovinele mai 

tinere de un an, bovinele între un an și 

doi ani și bovinele de peste doi ani 

(masculi, juninci, vaci pentru lapte și alte 

vaci)] > 2/3 din erbivore; vaci pentru 

lapte ≤ 1/10 din efectivul de erbivore; 

erbivore > 1/3 din erbivore și furaje

P46 > 2/3 GL; 

3.02.06. ≤ 1/10 GL; 

GL > 1/3 P4

47 Exploatații de 

bovine – lapte, 

creștere și 

îngrășare 

combinate

Toate bovinele > 2/3 din efectivul de 

erbivore; vaci pentru lapte > 1/10 din 

efectivul de erbivore; erbivore > 1/3 din 

erbivore și furaje, cu excepția 

exploatațiilor din clasa 45

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 

GL; GL > 1/3 P4; mai puțin 45

Toate bovinele ≤ 2/3 din efectivul de 

erbivore

P46 ≤ 2/3

481 Exploatații specializate în 

ovine

Ovine > 2/3 din efectivul de erbivore; 

erbivore > 1/3 din erbivore și furaje

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

482 Exploatații care combină 

creșterea ovinelor și a 

bovinelor

Toate bovinele > 1/3 din efectivul de 

erbivore, ovine > 1/3 din efectivul de 

erbivore și erbivore > 1/3 din efectivul de 

erbivore și furaje

P46 > 1/3 GL; 

3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/3 P4

483 Exploatații specializate în 

caprine

Caprine > 2/3 din efectivul de erbivore; 

erbivore > 1/3 din efectivul de erbivore și 

furaje

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

484 Exploatații specializate în 

diferite animale erbivore

Exploatații din clasa 48, cu excepția 

celor din clasele 481, 482 și 483

Granivore, și anume: porcine (purcei, 

scroafe de reproducție, alte porcine), 

păsări de curte (și anume pui de carne, 

găini ouătoare, alte păsări de curte) și 

iepuri, femele de reproducție > 2/3

P5 > 2/3

Porcine > 2/3 P51 > 2/3

511 Exploatații specializate în 

creșterea porcilor

Scroafe de reproducție > 2/3 3.04.02. > 2/3

512 Exploatații specializate în 

îngrășarea porcilor

Purcei și alte porcine > 2/3 3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

4 Exploatații 

specializate în 

animale erbivore

48 Ovine, caprine și 

alte erbivore

5 Exploatații 

specializate în 

granivore

51 Exploatații 

specializate în 

porcine



513 Exploatații specializate 

care combină creșterea 

și îngrășarea porcilor

Exploatații din clasa 51, cu excepția 

celor din clasele 511 și 512

Păsări de curte > 2/3 P52 > 2/3

521 Exploatații specializate în 

păsări ouătoare

Găini ouătoare > 2/3 3.05.02. > 2/3

522 Exploatații specializate în 

păsări de carne

Pui de carne și alte păsări de curte > 2/3 3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

523 Exploatații care combină 

creșterea de păsări de 

curte ouătoare și de 

carne

Exploatații din clasa 52, cu excepția 

celor din clasele 521 și 522

53 Exploatații care 

combină creșterea 

de diferite 

granivore

Exploatații din clasa 5, cu excepția celor 

din clasele 51 și 52

Exploatații mixte

Codul caracteristicilor și 

praguri

Cod Cod Cod (ref. partea B din prezenta 

anexă)

Culturi de câmp, horticultură și culturi 

permanente > 2/3, dar {culturi de câmp ≤ 

2/3 și horticultură ≤ 2/3 și culturi 

permanente ≤ 2/3}

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; 

P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

611 Exploatații care combină 

horticultura și culturile 

permanente

Horticultură > 1/3; culturi permanente > 

1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

612 Exploatații care combină 

culturile de câmp și 

horticultura

Culturi de câmp > 1/3; horticultură > 1/3; P1 > 1/3; P2 > 1/3

613 Exploatații care combină 

culturile de câmp și 

viticultura

Culturi de câmp > 1/3; plantații viticole > 

1/3

P1 > 1/3; 2.04.04.> 1/3

5 Exploatații 

specializate în 

granivore

51 Exploatații 

specializate în 

porcine

52 Exploatații 

specializate în 

păsări de curte

Tipul de activitate agricolă Definiție

General Principal Special

6 Exploatații de 

culturi mixte

61 Exploatații de 

culturi mixte



614 Exploatații care combină 

culturile de câmp și 

culturile permanente

Culturi de câmp > 1/3; culturi 

permanente > 1/3; plantații viticole ≤ 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 

2.04.04.≤ 1/3

615 Exploatații de culturi 

mixte, în principal culturi 

de câmp

Culturi de câmp > 1/3; nicio altă activitate 

> 1/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3;

616 Exploatații de alte culturi 

mixte

Exploatații din clasa 61, cu excepția 

celor din clasele 611, 612, 613, 614 și 

615

Erbivore, furaje și granivore > 2/3; 

erbivore și furaje ≤ 2/3; granivore ≤ 2/3

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; 

P5 ≤ 2/3

Erbivore și furaje > granivore P4 > P5

731 Exploatații mixte de 

creștere a animalelor, în 

principal pentru lapte

Bovine, producție de lapte > 1/3 din 

efectivul de erbivore; vaci pentru lapte > 

1/2 din efectivul de bovine pentru lapte

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 

P45;

732 Exploatații mixte de 

creștere a animalelor, în 

principal erbivore, altele 

decât pentru lapte

Exploatații din clasa 73, cu excepția 

celor din clasa 731

Erbivore și furaje ≤ granivore P4 ≤ P5

741 Exploatații mixte de 

creștere a animalelor: 

granivore și pentru lapte

Bovine, producție de lapte > 1/3 din 

efectivul de erbivore; granivore > 1/3, 

vaci pentru lapte >1/2 din efectivul de 

bovine pentru lapte

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 

3.02.06. > 1/2 P45

742 Exploatații mixte de 

creștere a animalelor: 

granivore și erbivore, 

altele decât pentru lapte

Exploatații din clasa 74, cu excepția 

celor din clasa 741

Se exclud exploatațiile din clasele 1-7

Culturi de câmp > 1/3; erbivore și furaje 

> 1/3

P1 > 1/3; P4 > 1/3

831 Exploatații care combină 

culturile de câmp și 

creșterea animalelor 

pentru lapte

Bovine, producție de lapte > 1/3 din 

efectivul de erbivore; vaci pentru lapte > 

1/2 din efectivul de bovine pentru lapte; 

bovine, producție de lapte < culturi de 

câmp

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 

P45; P45 < P1

6 Exploatații de 

culturi mixte

61 Exploatații de 

culturi mixte

7 Exploatații mixte 

de creștere a 

animalelor 73 Exploatații mixte 

de creștere a 

animalelor, în 

principal erbivore

74 Exploatații mixte 

de creștere a 

animalelor, în 

principal granivore

8 Exploatații mixte 

de culturi și 

creșterea 

animalelor

83 Exploatații mixte 

care combină 

culturile de câmp 

și creșterea 

erbivorelor



832 Exploatații care combină 

creșterea animalelor 

pentru lapte și culturile 

de câmp

Bovine, producție de lapte > 1/3 din 

efectivul de erbivore; vaci pentru lapte > 

1/2 din efectivul de bovine, animale 

pentru lapte; bovine, producție de lapte ≥ 

culturi de câmp

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 

P45; P45 ≥ P1

833 Exploatații care combină 

culturile de câmp și 

creșterea de erbivore, 

altele decât pentru lapte

Culturi de câmp > erbivore și furaje, cu 

excepția exploatațiilor din clasa 831

P1 > P4; mai puțin 831

834 Exploatații care combină 

creșterea de erbivore, 

altele decât pentru lapte, 

și culturile de câmp

Exploatații din clasa 83, cu excepția 

celor din clasele 831, 832 și 833

Exploatații din clasa 8, cu excepția celor 

din clasa 83

841 Exploatații care combină 

culturile de câmp și 

creșterea de granivore

Culturi de câmp > 1/3; granivore > 1/3 P1 > 1/3; P5 > 1/3

842 Exploatații care combină 

culturile permanente și 

creșterea de erbivore

Culturi permanente > 1/3; erbivore și 

furaje > 1/3

P3 > 1/3; P4 > 1/3

843 Apicultură Albine > 2/3 3.7. > 2/3

844 Exploatații de diferite 

culturi mixte și de 

creștere a animalelor

Exploatații din clasa 84, cu excepția 

celor din clasele 841, 842 și 843

Exploatații neclasificate

Codul caracteristicilor și 

praguri

Cod Cod Cod (ref. partea B din prezenta 

anexă)

9 Exploatații 

neclasificate

90 900 Exploatații neclasificate Producție standard totală = 0

84 Exploatații care 

combină diferite 

culturi și creșterea 

animalelor

Tipul de activitate agricolă Definiție

General Principal Special

8 Exploatații mixte 

de culturi și 

creșterea 

animalelor

83 Exploatații mixte 

care combină 

culturile de câmp 

și creșterea 

erbivorelor


