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3.
4.
5.
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11.

12.

13.
14.

15.

16.
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18.
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Denumire formular
Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a
terenului – persoane fizice - Anexa 1A-1
Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a
terenului – persoane juridice - Anexa 1A-2
Ofertă de vânzare terenuri – persoane
fizice - Anexa 1B-1
Ofertă de vânzare terenuri – persoane
juridice - Anexa 1B-2
Lista preemptorilor – Anexa 1C
Notificare preemptori – Anexa 1D
Comunicare de acceptare – persoane fizice
- Anexa 1E-1
Comunicare de acceptare – persoane
juridice - Anexa 1E-2
Cerere pentru înregistrarea ofertei de
cumpărare – persoane fizice – Anexa 1F-1
Cerere pentru înregistrarea ofertei de
cumpărare – persoane juridice – Anexa 1F-2
Decizia persoanei fizice privind alegerea
preemptorului sau potențialului
cumpărător – Anexa 1G-1
Decizia persoanei juridice privind alegerea
preemptorului sau potențialului
cumpărător – Anexa 1G-2
Fișă de înregistrare a producătorilor în
agricultura ecologică - Anexa 1
Fișă de înregistrare a operatorilor-grupului
de operatori care desfășoară activități de
pregătire-prelucrare în agricultura
ecologică - Anexa 3
Fișă de înregistrare a operatorilor-grupului
de operatori care desfășoară activități de
introducere pe piață distribuție de produse
ecologice - Anexa 7
Declarație pe propria răspundere exonerat
- Anexa 9
Declarație pe propria răspundere - Anexa
11
Modificarea fișei de înregistrare depusă
inițial - Anexa 13
Cerere de înscriere curs calificare – text
administrativ bilingv redactat de DAJ
Harghita

Baza legală

Ordin MADR Nr.
719/740/M.57/2333/2014
privind aprobarea normelor
metodologice pentru aplicarea
titlului I din Legea nr. 17/2014
privind unele măsuri de
reglementare a vânzării
terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a
Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor ce
deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a
statului cu destinaţie agricolă şi
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului, cu modificările și
completările ulterioare

Ordinul nr. 45 pentru aprobarea
regulilor privind înregistrarea
activității operatorilor/
grupurilor de operatori în
agricultura ecologică.

Ordin MADR Nr. 43/2017 din 24
februarie 2017 privind
aprobarea cuantumului tarifelor
pentru serviciile specifice care
constituie venituri proprii ale

direcţiilor pentru agricultură
judeţene şi a municipiului
Bucureşti
20. Cerere de înscriere Programul de susţinere
a crescătorilor de porci de reproducţie din
rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, conform art.
8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.
365/2020 privind aprobarea schemei
"Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susţinere a crescătorilor de
porci de reproducţie din rasele Bazna
şi/sau Mangaliţa" (Anexa 1)
Cerere de plată pentru solicitanții
Programul de susţinere a crescătorilor de
porci de reproducţie din rasele Bazna
şi/sau Mangaliţa (Anexa 4)

H.G. nr. 365/2020 privind
aprobarea schemei "Ajutor de
minimis pentru aplicarea
programului de susţinere a
crescătorilor de porci de
reproducţie din rasele Bazna
şi/sau Mangaliţa", pentru
perioada 2020 - 2022, precum şi
a unor măsuri de aplicare a
acesteia

21. Cerere Aviz prealabil pentru introducerea
în intravilan a terenurilor agricole în baza
studiului urbanistic PUG – Általános
rendezési terv PUG - text administrativ
bilingv redactat de DAJ Harghita
Ordin MADR nr. 1056/2018
pentru aprobarea Procedurii
22. Cerere Aviz prealabil pentru introducerea privind emiterea şi eliberarea
în intravilan a terenurilor agricole în baza avizelor necesare introducerii în
studiului urbanistic PUZ – Zonális rendezési intravilan a terenurilor agricole
terv PUZ - text administrativ bilingv
redactat de DAJ Harghita
23. Cerere
Aviz
pentru
scoaterea
definitivă/temporară din circuitul agricol a
terenurilor categoria pajişti permanente Ordin MADR nr. 1366/2018
situate în extravilan – Gyepterületek pentru aprobarea Procedurii
mezőgazdasági körforgásból való végleges privind scoaterea din circuitul
vagy időszakos kivétele - text administrativ agricol a pajiştilor permanente
bilingv redactat de DAJ Harghita
24. Cerere
Aviz
pentru
scoaterea
definitivă/temporară din circuitul agricol a
terenurilor categoria
arabil situate în
extravilan – Szántóterületek mezőgazdasági
körforgásból való végleges vagy időszakos
kivétele - text administrativ bilingv
redactat de DAJ Harghita

Ordin MADR nr. 83/2018 pentru
aprobarea Procedurii privind
scoaterea definitivă sau
temporară din circuitul agricol
a terenurilor situate în
extravilanul localităţilor,
precum şi pentru aprobarea
Procedurii privind restituirea
tarifului achitat la Fondul de

ameliorare a fondului funciar

25. Cerere Aviz pentru scoaterea definitivă din
circuitul agricol a terenurilor categoria
pajişti permanente şi arabil situate în
extravilan - Mezőgazdasági körforgásból
végleges területkivétel – text administrativ
bilingv redactat de DAJ Harghita

26. Cerere Aviz pentru schimbarea categoriei
de folosinţă a terenurilor agricole situate în
extravilan – Mezőgazdasági külterületek
használati kategória megváltoztatás - text
administrativ bilingv redactat de DAJ
Harghita
27. Cerere Aviz pentru introducere/redare în
circuitul agricol a terenurilor situate în
extravilan – Külterületek mezőgazdasági
körforgásba való bevitele vagy visszaadása
- text administrativ bilingv redactat de DAJ
Harghita
28. Formular de înscriere - Anexa 3
29.
30.
31.

32.

Ordin MADR nr. 406/2019
privind modificarea şi
completarea anexelor la Ordinul
ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 83/2018
pentru aprobarea Procedurii
privind scoaterea definitivă sau
temporară din circuitul agricol
a terenurilor situate în
extravilanul localităţilor,
precum şi pentru aprobarea
Procedurii privind restituirea
tarifului achitat la Fondul de
ameliorare a fondului funciar

Ordin MADR nr. 387/2017
pentru aprobarea procedurii
privind schimbarea categoriei
de folosinţă a terenurilor
agricole situate în extravilanul
localităţilor
Ordin MADR nr. 386/2017
pentru aprobarea Procedurii
privind introducerea sau
redarea în circuitul agricol a
terenurilor situate în
extravilanul localităţilor
H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind
Adeverință – format standard - Anexa 2D
organizarea şi dezvoltarea
Declarație pe propria răspundere
carierei funcţionarilor publici
Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de
Ordin MADR nr. 149/2004
defrişare a plantaţiei de pomi fructiferi şi
privind aprobarea formularelorarbuşti fructiferi - Anexa 3
tip privind autorizarea plantării
şi defrişării plantaţiilor
pomicole
Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de Ordin Nr. 799/2016 pentru

33.

34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.
46.

plantare de pomi fructiferi şi arbuşti modificarea anexelor nr. 1 şi 2
fructiferi - Anexa 1
la Ordinul ministrului
agriculturii, pădurilor, apelor şi
mediului nr. 149/2004 privind
aprobarea formularelor-tip
privind autorizarea plantării şi
defrişării plantaţiilor pomicole
Cerere pentru eliberarea autorizaţiei
H.G. nr 1915/2006 pentru
pentru cultivarea plantelor
aprobarea Normelor
ce conţin substanţe stupefiante şi
metodologice de aplicare a
psihotrope - Anexa 2
prevederilor Legii nr. 339/2005
privind regimul juridic al
plantelor, substanţelor şi
preparatelor stupefiante şi
psihotrope
Cerere de informații de interes public –
Hotărâre Nr. 123/2002
Anexa 4
pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a
Reclamație administrativă (1) – Anexa 5
Legii nr. 544/2001 privind
Reclamație administrativă (2) – Anexa 6
liberul acces la informaţiile de
interes public
Cerere de tăiere nuci/castani comestibili
Legea Pomiculturii nr.
din categoria pomi răzleți
348/2003, republicată
Declarație de stocuri de vinuri și musturi –
Anexa 1
Declarație de recoltă a strugurilor – Anexa
2
Ordin nr. 144/2017 privind
Situația operatorilor la care s-au vinificat, aprobarea documentelor de
s-au vândut struguri și/sau musturi – Anexa
evidență a producției
2a
vitivinicole
Declarație de producție – Anexa 3
Situația provenienței strugurilor și/sau
mustului pentru obținerea vinurilor – Anexa
3a
Cerere pentru autorizarea spațiilor de
Ordin nr. 146/2017 Norme
comercializare vinului vrac fără denumire
metodologice privind
de origine controlată, fără indicație
comercializarea vinului vrac
geografică și fără denumire de soi
Cerere tip pentru acordarea autorizației de Ordin nr. 222/2006 Regulament
depozit – Anexa 1
privind autorizarea spațiilor de
depozitare pentru produse
Fișa tehnică a unității de depozitare –
agricole
Anexa 2
Cerere pentru eliberarea carnetului de Ordin nr. 224/2017 pentru
viticultor – Anexa 4
aprobarea modelului carnet de
viticultor

47. Cerere de plantare/replantare a viței-devie și de înscriere în R.P.V. - Anexa 1
48. Declarație de defrișare a parcelelor de
viță-de-vie din R.P.V. – Anexa 2
49. Cerere de modificare a datelor parcelelor
viticole înregistrate în R.P.V. – Anexa 3
50. Cerere de conversie a drepturilor
individuale de replantare – Anexa 6
51. Autorizație de replantare a viței-de-vie cu
struguri pentru vin provenită din conversie
– Anexa 7
52. Cerere pentru emiterea autorizației de
replantare – Anexa 8
53. Autorizație de replantare a viței-de-vie cu
struguri pentru vin – Anexa 9
54. Declarație de defrișare ulterioară a
parcelelor de viță-de-vie și cerere pentru
emiterea
autorizației
de
replantare
anticipată – Anexa 10
55. Autorizație pentru replantarea anticipată a
viței-de-vie cu struguri pentru vin – Anexa
11
56. Cerere pentru modificarea autorizației de
replantare/autorizației
de
replantare
provenite din conversie – Anexa 14
57. Rectificare
Autorizație
de
replantare/Autorizație
de
replantare
provenită din conversie – Anexa 16
58. Cerere de înregistrare a produsului
alimentar obținut conform unei rețete
consacrate românești – Anexa 1

Ordin nr. 364/2016 norme
privind gestionarea sistemului
autorizațiilor de plantare a
viței-de-vie pentru struguri de
vin

Ordin viceprim-ministrului,
ministrul agriculturii și
dezvoltării rurale, al ministrului
sănătății și al președintelui
Autorității naționale pentru
Protecția Consumatorilor nr.
394/290/89/2014 privind
atestarea produselor alimentare
obținute conform rețetelor
consacrate românești
59. Cerere de înregistrare a produsului Ordinul ministrului agriculturii
tradițional – Anexa 1
și dezvoltării rurale. Al
ministrului sănătății și al
președintelui Autorității
Naționale pentru Protecția
Consumatorilor nr.
724/1082/360/2013 privind
atestarea produselor
tradiționale
60. Cerere de înscriere în program H.G. nr. 148/2022 pentru
Anexa 2
aprobarea Programului de
61. Declarație de consimțământ - Anexa 2
susţinere a producţiei de

legume în spaţii protejate
pentru anul 2022
62. Cerere de înscriere în program Anexa 1
63. A - Declarație Anexa 2
64. B - Declarație de consimțământ Anexa 2
65. Registrul de evidență a tratamentelor cu
produse de protecția plantelor Anexa 7

H.G. nr. 147/2022 pentru
aprobarea schemei "Ajutor de
minimis pentru aplicarea
programului de susţinere a
producţiei de usturoi", precum
şi pentru stabilirea unor măsuri
de verificare şi control al
acesteia în anul 2022

