
REGULAMENTUL (CE) NR. 1242/2008 AL COMISIEI  

din 8 decembrie 2008 

de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole 

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, 

având în vedere Regulamentul 79/65/CEE al Consiliului din 15 iunie 1965 de creare a unei rețele de 

colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în 

Comunitatea Economică Europeană (1), în special articolul 4 alineatul (4), articolul 6 alineatul (2) și 
articolul 7 alineatul (3), 

întrucât: 

(1) În Comunitate, structurile și sistemele de producție sunt foarte diferite. Pentru a facilita analiza 

caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole și a rezultatelor lor economice, prin Decizia 

85/377/CEE a Comisiei din 7 iunie 1985 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatațiile 

agricole (2) s-a stabilit o clasificare adecvată și omogenă a exploatațiilor agricole în funcție de 

dimensiunea economică și tipul de activitate agricolă. 

(2) Tipologia comunitară trebuie organizată astfel încât grupurile omogene de exploatații să poată fi 

regrupate într-un grad mai mare sau mai mic de agregare și să poată fi efectuate comparații între 

exploatații. 
(3) Dată fiind importanța crescândă în venitul fermierilor a activităților lucrative direct legate de 

exploatație, altele decât activitățile agricole ale exploatației, în tipologia comunitară trebuie introdusă 

o variabilă de clasificare care să reflecte importanța altor activități lucrative (AAL) direct legate de 

exploatație. 

(4) În scopul realizării obiectivelor stabilite la articolul 4 alineatul (1), articolul 6 alineatul (1) litera (b) și 

articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul 79/65/CEE, trebuie stabilite normele de aplicare a tipologiei 

comunitare. În plus, tipologia comunitară trebuie să se aplice exploatațiilor care utilizează datele 

contabile colectate prin intermediul rețelei comunitare de date contabile agricole (RDCA). 

(5) În temeiul anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 19 noiembrie 2008 privind anchetele asupra structurii exploatațiilor agricole și anchetele asupra 

metodelor de producție agricolă și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului (3), 

anchetele asupra structurii exploatațiilor agricole desfășurate pe baza unui eșantion trebuie să fie 

reprezentative din punct de vedere statistic în ceea ce privește tipul și dimensiunea exploatațiilor 

agricole în conformitate cu tipologia comunitară. Prin urmare, tipologia comunitară trebuie să se 

aplice, de asemenea, exploatațiilor cu privire la care se colectează date prin anchetele asupra structurii 

exploatațiilor agricole. 

(6) Tipul de activitate agricolă și dimensiunea economică a exploatației trebuie determinate pe baza unui 

criteriu economic care să rămână întotdeauna pozitiv. Din acest motiv este adecvată utilizarea 

producției standard. Producțiile standard trebuie stabilite pe produs. Lista produselor pentru care 

trebuie calculate producțiile standard trebuie armonizată cu lista de caracteristici utilizată în anchetele 

asupra structurii exploatațiilor agricole, stabilită în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1166/2008. 

Pentru a se permite aplicarea tipologiei la exploatațiile care fac parte din RDCA, trebuie stabilit un 

tabel de corespondență între caracteristicile utilizate în anchetele asupra structurii exploatațiilor 

agricole și rubricile din fișele RDCA. 

(7) Producțiile standard se bazează pe valorile medii pe o perioadă de referință de cinci ani, însă ele 

trebuie actualizate în mod periodic, pentru a lua în considerare tendințele economice, astfel încât 

aplicarea tipologiei comunitare să fie în continuare relevantă. Frecvența actualizării trebuie să fie 
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legată de anii în care se desfășoară anchete asupra structurii exploatațiilor agricole. 

(8) În scopul pregătirii unui plan de selecționare a exploatațiilor care să fie incluse în RDCA 2010, trebuie 

să se prevadă că tipologia stabilită prin prezentul regulament se aplică deja anchetei asupra structurii 

exploatațiilor pe anul 2007. Mai mult, în scopul asigurării comparabilității analizelor cu privire la 

situația exploatațiilor agricole clasificate în conformitate cu prezenta tipologie, trebuie să se prevadă 

că tipologia comunitară se va aplica anchetelor asupra structurii exploatațiilor agricole și RDCA 

înainte de anul 2010. Prin urmare, este necesar să se includă o derogare care să prevadă că producțiile 

standard se calculează pentru perioada de referință 2004. 

(9) Producțiile standard și datele necesare pentru calcularea lor trebuie transmise Comisiei prin 

intermediul agențiilor de legătură desemnate de fiecare stat membru în conformitate cu articolul 6 din 

Regulamentul 79/65/CEE. Este necesar să se prevadă că agenția de legătură poate comunica direct 

Comisiei informațiile pertinente prin intermediul sistemului informațional instituit de Comisie. Mai 

mult, trebuie să se prevadă că acest sistem permite schimbul electronic de informații necesare pe baza 

modelelor puse la dispoziția agenției de legătură prin respectivul sistem. Trebuie, de asemenea, să se 

prevadă obligația Comisiei de a informa statele membre, prin intermediul Comitetului comunitar 

pentru rețeaua de date contabile agricole, cu privire la condițiile generale de punere în aplicare a 

sistemului informatic. 

(10) Din rațiuni de claritate și luând în considerare faptul că tipologia comunitară este mai degrabă o 

măsură cu aplicabilitate generală decât o măsură destinată unor beneficiari specifici, este oportun să 

se înlocuiască Decizia 85/377/CEE printr-un regulament. 

(11) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului comunitar pentru 

rețeaua de date contabile agricole, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Obiectul și sfera de aplicare 

(1)   Prezentul regulament stabilește „tipologia comunitară pentru exploatațiile agricole”, denumită în 

continuare „tipologia”, care reprezintă o clasificare uniformă a exploatațiilor din Comunitate în funcție de 

tipul de activitate agricolă și de dimensiunea economică a exploatațiilor agricole, precum și de 

importanța altor activități lucrative direct legate de exploatație. 

(2)   Tipologia se utilizează în special pentru prezentarea, după tip de activitate agricolă și clasă de 

dimensiune economică, a datelor colectate prin anchetele comunitare asupra structurii exploatațiilor 

agricole și prin rețeaua comunitară de date contabile agricole (RDCA). 

Articolul 2 

Tipul de activitate agricolă 

(1)   În sensul prezentului regulament, „tipul de activitate agricolă” a unei exploatații se determină pe 

baza contribuției relative a producției standard corespunzătoare diferitelor caracteristici ale respectivei 

exploatații la producția standard totală a acesteia. Producția standard este cea prevăzută la articolul 5. 

(2)   În funcție de nivelul de detaliu impus, tipurile de activitate agricolă se împart în: 

(a) tipuri generale de activitate agricolă; 

(b) tipuri principale de activitate agricolă; 

(c) tipuri speciale de activitate agricolă. 



Clasificarea exploatațiilor pe tipuri de activitate agricolă este cea stabilită în anexa I. 

Articolul 3 

Dimensiunea economică a exploatației 

Dimensiunea economică a exploatației se determină pe baza producției standard totale a exploatației. 

Acesta se exprimă în euro. Metoda de calculare a dimensiunii economice a exploatației și clasele de 

dimensiune economică sunt cele stabilite în anexa II. 

Articolul 4 

Alte activități lucrative direct legate de exploatație 

Importanța activităților lucrative direct legate de exploatație, altele decât activitățile agricole ale 

exploatației, se determină pe baza procentajului acestor alte activități lucrative în producția finală a 

exploatației. Acest raport se exprimă ca interval procentual. Aceste intervale procentuale sunt cele 

stabilite în partea C din anexa III. 

Producția finală, definiția și metoda de estimare a raportului respectiv se stabilesc în părțile A și B din 

anexa III. 

Articolul 5 

Producția standard și producția standard totală 

(1)   În sensul prezentului regulament, prin „producție standard” se înțelege valoarea standard a 

producției brute. 

Producția standard se determină pentru fiecare regiune menționată în anexa IV la prezentul regulament și 

pentru fiecare caracteristică a producției vegetale și animale din ancheta asupra structurii exploatațiilor 

agricole menționată în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1166/2008. 

Metoda de calcul în vederea determinării producțiilor standard pentru fiecare caracteristică și procedurile 

de colectare a datelor aferente sunt stabilite în anexa IV la prezentul regulament. 

(2)   Producția standard totală a exploatației corespunde sumei valorilor obținute pentru fiecare 

caracteristică prin înmulțirea producțiilor standard per unitate cu numărul unităților corespunzătoare. 

(3)   În scopul calculării producțiilor standard pentru anchetele asupra structurii exploatațiilor agricole 

pentru anul N, prin „perioadă de referință” se înțelege anul N-3 din secvența care cuprinde cei cinci ani 

succesivi de la anul N-5 la anul N-1. 

Producțiile standard se determină cu ajutorul valorilor medii de bază calculate pe perioada de referință de 

cinci ani menționată la primul paragraf. Pentru a lua în considerare tendințele economice, aceste valori se 

actualizează cel puțin de fiecare dată când se efectuează o anchetă asupra structurilor exploatațiilor 

agricole. 

Prima perioadă de referință pentru care se calculează producțiile standard corespunde perioadei de 

referință 2007, care cuprinde anii calendaristici 2005, 2006, 2007, 2008 și 2009 sau anii de producție 

agricolă 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 și 2009/10. 



(4)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (3), statele membre calculează producțiile standard pentru 

perioada de referință 2004 pentru caracteristicile enumerate în ancheta asupra structurii exploatațiilor 

agricole pentru anul 2007, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 204/2006 al Comisiei (4). În 

acest caz, perioada de referință cuprinde fie anii calendaristici 2003, 2004, 2005, fie anii de producție 

agricolă 2003/04, 2004/05, 2005/06. 

Articolul 6 

Transmiterea către Comisie 

(1)   Producțiile standard și datele menționate în partea 3 din anexa IV se transmit Comisiei (Eurostat) 

prin intermediul agenției de legătură desemnate de fiecare stat membru în conformitate cu articolul 6 din 

Regulamentul 79/65/CEE sau de organismul căruia i s-a delegat această funcție. 

(2)   Statele membre transmit Comisiei producțiile standard pentru perioada de referință a anului N și 

datele prevăzute în partea 3 din anexa IV înainte de data de 31 decembrie a anului N+3 sau, dacă este 

necesar, înainte de termenul stabilit de Comisie după consultarea cu Comitetului comunitar pentru rețeaua 

de date contabile agricole. 

Producțiile standard pentru perioada de referință 2004 se transmit Comisiei până la 31 decembrie 2008. 

(3)   La transmiterea producțiilor standard și a datelor menționate la alineatul (1), statele membre 

utilizează sistemele computerizate puse la dispoziție de Comisie (Eurostat), care permit schimbul 

electronic de documente și informații între Comisie și statele membre. 

(4)   Conținutul documentelor și forma în care trebuie transmise se stabilesc de către Comisie pe baza 

modelelor sau a chestionarelor puse la dispoziție prin intermediul sistemelor menționate la alineatul (3). 

Dispozițiile legate de caracteristicile datelor menționate la alineatul (1) se definesc în contextul 

Comitetului comunitar pentru rețeaua de date contabile agricole. 

Articolul 7 

Abrogare 

(1)   Decizia 85/377/CEE se abrogă. 

Cu toate acestea, Decizia 85/377/CEE se aplică în continuare în scopul clasificării exploatațiilor incluse 

în rețeaua de date contabile agricole până la exercițiul contabil 2009 inclusiv, precum și a exploatațiilor 

incluse în anchetele asupra structurii exploatațiilor agricole prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 571/88 

al Consiliului (5) până la ancheta pentru anul 2007 inclusiv. 

(2)   Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în 

conformitate cu tabelul de corespondență din anexa V. 

Articolul 8 

Intrare în vigoare și aplicare 

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

Se aplică începând cu exercițiul contabil 2010, pentru rețeaua de date contabile agricole, iar pentru 

anchetele asupra structurii exploatațiilor agricole, începând cu ancheta din anul 2010. 
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. 

Adoptat la Bruxelles, 8 decembrie 2008. 

Pentru Comisie  

Mariann FISCHER BOEL  

Membru al Comisiei  

 

 

ANEXA I 

CLASIFICAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE DUPĂ TIPUL ACTIVITĂȚII AGRICOLE 

A.   SCHEMĂ DE CLASIFICARE 

Exploatații specializate – culturi 

Tip general de 

activitate agricolă 

Tip principal de activitate agricolă Tip special de activitate agricolă 

1. Exploatații 
specializate în 

culturi de câmp 
 

15. Exploatații specializate în culturi 

de cereale, de semințe oleaginoase 

și de proteaginoase 
 

151. Exploatații specializate în culturi de 

cereale (altele decât orezul), de semințe 

oleaginoase și de proteaginoase 

152. Exploatații specializate în cultura 

orezului 

153. Exploatații care combină culturi de 

cereale, de oleaginoase, de 

proteaginoase și de orez 
 

16. Culturi de câmp generale 
 

161. Exploatații specializate în culturi de 

rădăcinoase 

162. Exploatații care combină culturi de 

oleaginoase, de proteaginoase și de 

rădăcinoase 

163. Exploatații specializate în legume 

164. Exploatații specializate în tutun 

165. Exploatații specializate în bumbac 

166. Exploatații care combină diferite culturi 

de câmp 
 

2. Exploatații 
specializate în 

horticultură 
 

21. Exploatații specializate în 

horticultură de interior 
 

211. Exploatații specializate în horticultură 

de interior 

212. Exploatații specializate în flori și plante 

ornamentale de interior 

213. Exploatații mixte specializate în 

horticultură de interior 
 

22. Exploatații specializate în 

horticultură în aer liber 
 

221. Exploatații specializate în cultivarea 

legumelor în aer liber 

222. Exploatații specializate cultivarea de 

flori și plante ornamentale în aer liber 

223. Exploatații mixte specializate în 

horticultură în aer liber 
 



23. Alte tipuri de horticultură 
 

231. Exploatații specializate în ciuperci 

232. Pepiniere 

233. Diferite tipuri de horticultură 
 

3. Exploatații 
specializate în 

culturi permanente 
 

35. Exploatații specializate în 

viticultură 
 

351. Exploatații specializate în soiuri de 

struguri pentru vinuri de calitate 

352. Exploatații specializate în soiuri de 

struguri de vin, altele decât cele pentru 

vinurile de calitate 

353. Exploatații specializate în struguri de 

masă 

354. Alte tipuri de vii 
 

36. Exploatații specializate în fructe și 
citrice 

 

361. Exploatații specializate în fructe (altele 

decât citrice, fructe tropicale și fructe cu 

coajă) 

362. Exploatații specializate în citrice 

363. Exploatații specializate în fructe cu 

coajă 

364. Exploatații specializate în fructe 

tropicale 

365. Exploatații specializate în fructe, citrice, 

fructe tropicale și fructe cu coajă 

producție mixtă 
 

37. Exploatații specializate în cultura 

măslinelor 
 

370. Exploatații specializate în cultura 

măslinelor 
 

38. Exploatații care combină diferite 

culturi permanente 
 

380. Exploatații care combină diferite culturi 

permanente 
 

 

Exploatații specializate – producție animală 

Tip general de activitate 

agricolă 

Tip principal de activitate agricolă Tip special de activitate agricolă 

4. Exploatații specializate 

în animale erbivore 
 

45. Exploatații specializate în 

producția de lapte 
 

450. Exploatații specializate în producția 

de lapte 
 

46. Exploatații specializate în 

creșterea bovinelor – creștere și 
îngrășare 

 

460. Exploatații specializate în creșterea 

bovinelor – creștere și îngrășare 
 

47. Exploatații de bovine – lapte, 

creștere și îngrășare combinate 
 

470. Exploatații de bovine – lapte, 

creștere și îngrășare combinate 
 

48. Ovine, caprine și alte erbivore 
 

481. Exploatații specializate în ovine 

482. Exploatații care combină creșterea 

ovinelor și a bovinelor 

483. Exploatații specializate în caprine 

484. Exploatații specializate în diferite 

animale erbivore 
 

5. Exploatații specializate 

în granivore 
 

51. Exploatații specializate în porcine 
 

511. Exploatații specializate în creșterea 

porcilor 

512. Exploatații specializate în îngrășarea 

porcilor 

513. Exploatații specializate care 

combină creșterea și îngrășarea 



porcilor 
 

52. Exploatații specializate în păsări 

de curte 
 

521. Exploatații specializate în păsări 

ouătoare 

522. Exploatații specializate în păsări de 

carne 

523. Exploatații care combină creșterea 

de păsări de curte ouătoare și de 

carne 
 

53. Exploatații care combină creșterea 

de diferite granivore 
 

530. Exploatații care combină creșterea 

de diferite granivore 
 

 

Exploatații mixte 

Tip general de activitate 

agricolă 

Tip principal de activitate 

agricolă 

Tip special de activitate agricolă 

6. Exploatații de culturi 

mixte 
 

61. Exploatații de culturi mixte 
 

611. Exploatații care combină horticultura și 
culturile permanente 

612. Exploatații care combină culturile de 

câmp și horticultura 

613. Exploatații care combină culturile de 

câmp și viticultura 

614. Exploatații care combină culturile de 

câmp și culturile permanente 

615. Exploatații de culturi mixte, în principal 

culturi de câmp 

616. Exploatații de alte culturi mixte 
 

7. Exploatații mixte de 

creștere a animalelor 
 

73. Exploatații mixte de creștere a 

animalelor, în principal 

erbivore 
 

731. Exploatații mixte de creștere a 

animalelor, în principal pentru lapte 

732. Exploatații mixte de creștere a 

animalelor, în principal erbivore, altele 

decât pentru lapte 
 

74. Exploatații mixte de creștere a 

animalelor, în principal 

granivore 
 

741. Exploatații mixte de creștere a 

animalelor care combină creșterea 

granivorelor și a animalelor pentru lapte 

742. Exploatații mixte de creștere a 

animalelor: granivore și erbivore, altele 

decât pentru lapte 
 

8. Exploatații mixte de 

culturi și creșterea 

animalelor 
 

83. Exploatații mixte care 

combină culturile de câmp și 

creșterea erbivorelor 
 

831. Exploatații care combină culturile de 

câmp și creșterea animalelor pentru lapte 

832. Exploatații care combină creșterea 

animalelor pentru lapte și culturile de 

câmp 

833. Exploatații care combină culturile de 

câmp și creșterea de erbivore, altele 

decât pentru lapte 

834. Exploatații care combină creșterea de 

erbivore, altele decât pentru lapte, și 
culturile de câmp 

 

84. Exploatații care combină 

diferite culturi și creșterea 

841. Exploatații care combină culturile de 

câmp și creșterea de granivore 



animalelor 
 

842. Exploatații care combină culturi 

permanente și creșterea de erbivore 

843. Apicultură 

844. Exploatații de diferite culturi mixte și de 

creștere a animalelor 
 

9. Exploatații neclasificate 
 

90. Exploatații neclasificate 
 

900. Exploatații neclasificate 
 

B.   TABEL DE CORESPONDENȚĂ ȘI REGRUPAREA CODURILOR 

I.   Tabel de corespondență între rubricile anchetelor asupra structurii exploatațiilor agricole și rubricile 

din fișa exploatației, prevăzută în cadrul rețelei de date contabile agricole (RDCA) 

Rubricile echivalente pentru aplicarea producțiilor standard 

Coduri alocate 

rubricilor 

Anchetele comunitare asupra structurii 

exploatațiilor agricole în anii 2010, 

2013, 2016 

[Regulamentul (CE) nr. 1166/2008] 

Fișa exploatației RDCA 

[Regulamentul (CE) nr. 868/2008 privind fișa 

exploatației (1)] 

I.    

Culturi 

2.01.01.01. Grâu comun și grâu spelt 120. Grâu comun și alac 
 

2.01.01.02. Grâu dur 121. Grâu dur 
 

2.01.01.03. Secară 122. Secară (inclusiv borceag) 
 

2.01.01.04. Orz 123. Orz 
 

2.01.01.05. Ovăz 124. Ovăz 

125. Amestec de cereale de vară 
 

2.01.01.06. Porumb boabe 126. Porumb boabe (inclusiv porumb boabe 

umed) 
 

2.01.01.07. Orez 127. Orez 
 

2.01.01.99. Alte cereale pentru producția de boabe 128. Alte cereale 
 

2.01.02. Legume uscate și proteaginoase pentru 

producția de boabe (inclusiv semințe și 
amestecuri de cereale și legume uscate) 

129. Culturi proteice 
 

2.01.02.01. Dintre care mazăre, fasole boabe și 
lupin dulce 

360. Mazăre, fasole de câmp și lupin dulce 

361. Linte, năut și măzăriche 

330. Alte culturi proteice 
 

2.01.03. Cartofi (inclusiv cartofi timpurii și 

pentru sămânță) 

130. Cartofi (inclusiv cartofii timpurii și 

sămânța) 
 

2.01.04. Sfeclă de zahăr (fără sămânță) 131. Sfeclă de zahăr (exceptând sămânța) 
 

2.01.05. Rădăcinoase furajere și brasicacee (fără 

semințe) 

144. Rădăcinoase și tuberculi furajeri (cu 

excepția semințelor) 
 

2.01.06.01. Tutun 134. Tutun 
 

2.01.06.02. Hamei 133. Hamei 
 

2.01.06.03. Bumbac 347. Bumbac 
 

2.01.06.04. Rapiță și rapiță navetă 331. Rapiță 
 

2.01.06.05. Floarea-soarelui 332. Floarea-soarelui 
 

2.01.06.06. Soia 333. Soia 
 

2.01.06.07. Semințe de in 364. In, altul decât inul pentru fibre 
 

2.01.06.08. Alte plante oleaginoase 334. Alte semințe oleaginoase 
 

2.01.06.09. In 373. In 
 

2.01.06.10. Cânepă 374. Cânepă 
 

2.01.06.11. Alte plante pentru fibre   
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2.01.06.12. Plante aromatice, medicinale și culinare 345. Plante medicinale, condimente, plante 

aromatice și mirodenii, inclusiv ceai, cafea 

și cicoare pentru cafea 
 

2.01.06.99. Alte culturi industriale care nu sunt 

menționate în altă parte 

346. Trestie de zahăr 

348. Alte plate industriale 
 

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 136. Legume proaspete de câmp, pepeni și 

căpșuni cultivate în câmp 
 

2.01.07.01.02. În grădini 137. Legume proaspete, pepeni, căpșuni 

cultivate în grădini în aer liber 
 

2.01.07.02. În seră sau sub alt acoperiș protector 

(accesibil) 

138. Legume proaspete, pepeni, căpșuni 

cultivate în spații protejate 
 

2.01.08. Flori și plante ornamentale (cu excepția 

pepinierelor) 

  

2.01.08.01. În aer liber sau sub acoperiș protector 

jos (neaccesibil) 

140. Flori și plante ornamentale cultivate în aer 

liber (cu excepția pepinierelor) 
 

2.01.08.02. În seră sau sub alt acoperiș protector 

(accesibil) 

141. Flori și plante ornamentale cultivate în 

spații protejate 
 

2.01.09. Plante recoltate verzi   

2.01.09.01. Pășuni temporare 147. Pășuni temporare 
 

2.01.09.02. Alte plante recoltate verzi 145. Alte plante furajere 
 

2.01.09.02.01. Porumb verde 326. Porumb furajer 
 

2.01.09.02.02. Plante leguminoase 

ȘI 

327. Alte cereale pentru siloz 

ȘI 
 

2.01.09.02.99. Alte plante recoltate verzi care nu sunt 

menționate în altă parte 

328. Alte plante furajere 
 

2.01.10. Semințe și răsaduri de teren arabil 142. Semințe de graminee 

143. Alte semințe 
 

2.01.11. Alte culturi în teren arabil 148. Alte culturi arabile neincluse la rubricile 

120-147 

149. Terenuri pregătite pentru semănat date în 

arendă, inclusiv terenuri puse la dispoziția 

angajaților ca beneficiu în natură 
 

2.01.12.01. Teren scos temporar din circuitul agricol 

fără subvenție 

146. Pârloage 

— Date lipsă Cod 3: Pârloage fără ajutor 

financiar 
  

2.01.12.02. Teren scos temporar din circuitul 

agricol, aflat în regim de ajutor fără 

exploatație economică 

146. Pârloage 

— Date lipsă Cod 8: Terenuri necultivate 

care nu mai sunt utilizate în producție, 

pentru care exploatația are dreptul la un 

ajutor financiar 
  

2.03.01. Pășuni și fânețe, cu excepția pășunilor 

naturale 

150. Pajiști și pășuni permanente 
 

2.03.02. Pășuni naturale 151. Pășuni sărace 
 

2.03.03. Pajiști permanente care nu mai sunt 

folosite pentru producție și care pot 

beneficia de subvenții 

314. Pășuni permanente care nu se mai 

utilizează în scopuri de producție și care 

sunt eligibile pentru subvenții 
 



2.04.01. Plantații de pomi și arbuști fructiferi 152. Livezi de pomi fructiferi și arbuști cu bacă 
 

2.04.01.01. Specii de fructe, dintre care   

2.04.01.01.01. Fructe din zone cu climat temperat 349. Fructe sămânțoase 

350. Fructe sâmburoase 
 

2.04.01.01.02. Fructe din zone cu climat subtropical 353. Fructe tropicale și subtropicale 
 

2.04.01.02. Specii de bace 352. Fructe mici și bace 
 

2.04.01.03. Fructe cu coajă lemnoasă 351. Fructe cu coajă 
 

2.04.02. Plantații de citrice 153. Livezi de citrice 
 

2.04.03. Plantații de măslini 154. Plantații de măslini 
 

2.04.03.01. Care produc în mod curent măsline de 

masă 

281. Măsline de masă 
 

2.04.03.02. Care produc în mod curent măsline 

pentru producția de ulei de măsline 

282. Măsline pentru ulei 

283. Ulei de măsline 
 

2.04.04. Plantații viticole, care produc în mod 

curent: 

155. Viță-de-vie 
 

2.04.04.01. Vin de calitate 286. Struguri pentru vinuri de calitate cu DOP 

292. Struguri pentru vinuri de calitate cu IGP 

289. Vinuri de calitate cu DOP 

294. Vinuri de calitate cu IGP 
 

2.04.04.02. Alte vinuri 293. Struguri pentru alte vinuri 

288. Produse viticole diverse: must, suc, rachiu, 

oțet și altele, dacă sunt obținute în 

exploatație 

295. Alte vinuri 
 

2.04.04.03. Struguri de masă 285. Struguri de masă 
 

2.04.04.04. Stafide 291. Stafide 
 

2.04.05. Pepiniere 157. Pepiniere 
 

2.04.06. Alte culturi permanente 158. Alte culturi permanente 
 

2.04.07. Culturi permanente în seră 156. Culturi permanente protejate 
 

2.06.01. Ciuperci 139. Ciuperci 
 

II.    

Animale 

3.01. Ecvidee 22. Cabaline (toate vârstele) 
 

3.02.01. Bovine sub un an, masculi și femele 23. Viței pentru îngrășat 

24. Alte bovine sub un an 
 

3.02.02. Bovine între unu și doi ani, masculi 25. Tăurași între un an și doi ani 
 

3.02.03. Bovine între unu și doi ani, femele 26. Juninci între un an și doi ani 
 

3.02.04. Bovine masculi de doi ani și peste 27. Tauri de la doi ani în sus 
 

3.02.05. Juninci de doi ani și peste 28. Juninci de reproducție 

29. Juninci pentru îngrășat 
 

3.02.06. Vaci pentru lapte 30. Vaci de lapte 

31. Vaci de lapte pentru sacrificare 
 

3.02.99. Alte vaci 32. Alte vaci 
 

3.03.01. Ovine (toate vârstele)   

3.03.01.01. Femele de reproducție 40. Oi 
 

3.03.01.99. Alte ovine 41. Alte ovine 
 

3.03.02. Caprine (toate vârstele)   

3.03.02.01. Femele de reproducție 38. Caprine, femele de reproducție 
 

3.03.02.99. Alte caprine 39. Alte caprine 
 

3.04.01. Purcei cu greutatea animalului viu sub 

20 kg 

43. Purcei 
 

3.04.02. Scroafe de reproducție de 50 kg și peste 44. Scroafe de reproducție 
 



3.04.99. Alte porcine 45. Porci pentru îngrășat 

46. Alte porcine 
 

3.05.01. Pui de carne 47. Pui de carne 
 

3.05.02. Găini ouătoare 48. Găini ouătoare 
 

3.05.03. Alte păsări de curte 49. 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 34. Iepuri, femele de reproducție 
 

3.07. Albine 33. Albine 
 

II.   Coduri care regrupează mai multe caracteristici incluse în anchetele asupra structurii exploatațiilor 

agricole din 2010, 2013 și 2016 

P45. 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) 

P46. 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) 

GL 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. 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) 

P15. Cereale = P151 (cereale, mai puțin orez) + 2.01.01.07. (orez) 

P16. 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) 

P51. 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) 

P52. Păsări de curte = 3.05.01. (pui de carne) + 3.05.02. (găini ouătoare) + 3.05.03. (alte păsări de 

curte) 

P1. 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) 



P2. 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) 

P3. 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) 

P4. Erbivore și furaje = GL (erbivore ) + FCP4 (furaje pentru erbivore) 

P5. Granivore = P51 (porcine) + P52 (păsări de curte) + 3.06. (iepuri, femele de reproducție). 

C.   DEFINIREA TIPURILOR DE ACTIVITĂȚI AGRICOLE 

Tipurile de activități agricole se definesc pe baza a două caracteristici: 

(a) Natura caracteristicilor în cauză  

Aceste caracteristici se referă la lista caracteristicilor examinate în cadrul anchetelor asupra structurii 

exploatațiilor agricole din 2010, 2013 și 2016: ele sunt indicate utilizând codurile din tabelul de 

corespondență din partea B.I din prezenta anexă sau printr-un cod care regrupează mai multe dintre 

aceste caracteristici, conform părții B.II din prezenta anexă (2). 

(b) Pragurile care determină limitele dintre clase  

Cu excepția cazurilor în care se indică altfel, aceste praguri se exprimă ca fracții din producția 

standard totală a exploatației. 

Exploatații specializate – producție vegetală 

Tipul de activitate agricolă Definiție Codul 

caracteristicilor și 
praguri 

(ref. partea B din 

prezenta anexă) 

General Principal Special 

Cod   Cod   Cod   

1 Exploatații 
specializate 

în culturi de 

câmp 

        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 

15 Exploatații 
specializate în 

    Cereale, semințe 

oleaginoase, legume 

P15 + P16 + 

2.01.02. > 2/3 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.335.01.0003.01.RON#ntr2-L_2008335RO.01000601-E0002


culturi de 

cereale, de 

semințe 

oleaginoase și 
în 

proteaginoase 

uscate și proteaginoase 

> 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 

  

16 Culturi de câmp 

generale 

    Culturi de câmp > 2/3; 

cereale, semințe 

oleaginoase, legume 

uscate și proteaginoase ≤ 

2/3 

P15 + P16 + 2.01.02. 

≤ 2/3 

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 

  

2 Exploatații 
specializate 

în 

horticultură 

        Legume proaspete, 

pepeni și căpșuni – 

cultivate în grădini și în 

seră, flori și plante 

ornamentale – cultivate 

P2 > 2/3 



în aer liber și în seră, 

ciuperci și pepiniere > 

2/3 

21 Exploatații 
specializate în 

horticultura de 

interior 

    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 

  

22 Exploatații 
specializate în 

horticultura în 

aer liber 

    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 

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 

  

23 Alte tipuri de 

horticultură 

    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 Exploatații din clasa 23,   



horticultură cu excepția celor din 

clasele 231 și 232 

3 Exploatații 
specializate 

în culturi 

permanente 

        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 

35 Exploatații 
specializate în 

viticultură 

    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 

  

36 Exploatații 
specializate în 

fructe și citrice 

    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 

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 

Tipul de activitate agricolă Definiție Codul 

caracteristicilor și 
praguri 

(ref. partea B din 

prezenta anexă) 

General Principal Special 

Cod   Cod   Cod   

4 Exploatații 
specializate 

în animale 

erbivore 

        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 

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 

48 Ovine, caprine 

și alte 

erbivore 

    Toate bovinele ≤ 2/3 din 

efectivul de erbivore 

P46 ≤ 2/3 

481 Exploatații 
specializate în 

Ovine > 2/3 din efectivul 

de erbivore; erbivore > 1/3 

3.03.01. > 2/3 GL; 

GL > 1/3 P4 



ovine din erbivore și furaje 

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 

  

5 Exploatații 
specializate 

în granivore 

        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 

51 Exploatații 
specializate în 

porcine 

    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 

513 Exploatații 
specializate 

care combină 

creșterea și 
îngrășarea 

porcilor 

Exploatații din clasa 51, cu 

excepția celor din clasele 

511 și 512 

  

52 Exploatații 
specializate în 

păsări de curte 

    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 

Tipul de activitate agricolă Definiție Codul 

caracteristicilor și 
praguri 

(ref. partea B din 

prezenta anexă) 

General Principal Special 

Cod   Cod   Cod   

6 Exploatații de 

culturi mixte 

61 Exploatații de 

culturi mixte 

    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 

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 

  

7 Exploatații 
mixte de 

creștere a 

animalelor 

        Erbivore, furaje și 
granivore > 2/3; erbivore 

și furaje ≤ 2/3; 

granivore ≤ 2/3 

P4 + P5 > 2/3; 

P4 ≤ 2/3; 

P5 ≤ 2/3 

73 Exploatații 
mixte de 

    Erbivore și furaje > 

granivore 

P4 > P5 



creștere a 

animalelor, în 

principal 

erbivore 

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 

  

74 Exploatații 
mixte de 

creștere a 

animalelor, în 

principal 

granivore 

    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 

  

8 Exploatații 
mixte de 

culturi și 

creșterea 

animalelor 

        Se exclud exploatațiile din 

clasele 1-7 

  

83 Exploatații 
mixte care 

combină 

culturile de 

câmp și 

creșterea 

erbivorelor 

    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 

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 

Exploatații din clasa 83, cu 

excepția celor din clasele 

831, 832 și 833 

  



decât pentru 

lapte, și culturile 

de câmp 

84 Exploatații care 

combină 

diferite culturi 

și creșterea 

animalelor 

    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 

Tipul de activitate agricolă Definiție Codul caracteristicilor și praguri 

(ref. partea B din prezenta anexă) 

General Principal Special 

Cod   Cod   Cod   

9 Exploatații neclasificate         Exploatații neclasificate Producție standard totală = 0 

 
 


