
                                  

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AJUTORULUI 

DE INCALZIRE- VENIT MAXIM PE  MEMBRU 615 LEI  
 

 Dosar carton 

 Formular tip si declaratie pe proprie raspundere  

1. Acte doveditoare proprietate - adeverinta Registrul Agricol Brebu din 

care sa reiasa ca figureaza inscris cu teren si constructie situate la adresa de domiciliu si 
xerocopie a unui act de proprietate - dupa caz: Contract de Vanzare - Cumparare /Act 

de Partaj Voluntar/ Sentinta Civila/ Act de Donatie/ Contract de Inchiriere/ Certificat de 

mostenitor. 
Dacă solicitantul este un membru de familie major fără a fi proprietar sau chiriaş, va prezenta o 
împuternicire de la notar din partea proprietarului, dovedind totodată că are domiciliul sau reşedinta la 
adresa pentru care solicită sprijinul la încălzire. 

2. Acte doveditoare componenta familie : 
- certificat casatorie copie si original; 

- buletin de identitate sau carte de identitate pentru cei peste 14 ani - copie si original; 

- certificat de nastere pentru minorii sub 14 ani - copie si original; 

- act legal de incredintare a minorilor cand parintii sunt divortati; 

- hotarare judecatoareasca de instituire a curatelei/tutelei; 

- hotarare judecatoareasca privind masura de plasament;  

- dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei; 

3. Acte doveditoare venit 
- adeverinta salariu cu venitul net din care să reiasă venitul net din luna  anterioara 

depunerii cererii, inclusiv valoarea tichetelor de masa; 

- cupon de pensie (orice fel de pensie) acesta din luna anterioară depunerii cererii; 

- cupon indemnizatie somaj sau venit lunar de completare; 

- adeverinta elevi sau studenti (se specifica daca beneficiaza de bursa si in ce cuantum); 

- adeverinta indemnizatii si stimulente pentru cresterea copilului pana la 2 ,3 sau 7 ani; 

- cupon alocatii de stat, de intretinere pentru minorii dati in plasament familial sau 

incredintati; 

- orice alt document care sa dovedeasca veniturile lunare mentionate in declaratia de 

venituri; 

- adeverinta de venit de la Administratia Finatelor Publice Campina pentru persoanele 

care nu realizeaza venituri; 

 

 certificat fiscal de la Taxe si Impozite Primaria Brebu (cei cu domiciliul in alta 

localitate vor aduce de la primaria de domiciliu), toti solicitantii !!!!! 

 

 Adeverinta calcul venit productie animale si teren de la Registrul Agricol 

Primaria Brebu, toti solicitantii !!!!!! 
- factura gaze; 

- copie carte de identitate sau talon autoturism; 

- alte acte, dupa caz;  

 

In situatia in care locuinta apartine defunctilor si nu este intocmita 
succesiunea, nu se acorda ajutor pentru incalzirea locuintei. 



Anexa nr.4  

la Normele metodologice 

 

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA 

ACORD RII  

AJUTORULUI  LA INCALZIREA LOCUINTEI 

Bunuri imobile 

1 
Cl diri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor 
gospod reşti 

2 
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferent  și alte terenuri intravilane 

care dep şesc 1.000 mp în zona urban  şi 2.000 mp în zona rural               
 

Bunuri mobile
* 

1 

Autoturism/autoturisme și/sau motociclet /motociclete cu o vechime mai mic  de 
10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate 
transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul 
persoanelor aflate în zone greu accesibile 

2 Mai mult de un autoturism/motociclet  cu o vechime mai mare de 10 ani 

3 
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau f r  remorci, rulote, 
autobuze, microbuze 

4 
Şalupe, b rci cu motor, scutere de ap , iahturi, cu excepţia b rcilor necesare 
pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dun rii” 

5 Utilaje agricole: tractor, combin  autopropulsat  

6 Utilaje de prelucrare agricol : pres  de ulei, moar  de cereale 

7 
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate 
hidraulic, mecanic sau electric 

(*)Aflate în stare de funcţionare 

 
 
Depozite bancare 

   1         Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei 

 

Terenuri /animale și/sau p s ri 

   1         

Suprafețe de teren, animale și p s ri a c ror valoare net  de producție anual  

dep șește suma de 1.000 euro pentru persoana singur , respectiv suma de 2.500 
euro pentru familie 

 
 
NOT : Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acord rii 
ajutorului social. 

 



Anexa nr. 1 

Anexa nr. 1 la Normele metodologice 

SSttiimmaa ii  cceett eennii,,  SSttaattuull  rroommâânn,,  îînn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  pprreevveeddeerriillee  ccoonnssttiittuu iioonnaallee,,  ddoorreeşşttee  ss   vv   aajjuuttee  ss   ddeepp şşii ii  

mmoommeenntteellee  ssppeecciiaallee  pprriinn  ccaarree  ttrreeccee ii,,  ddvvss..  şşii  ffaammiilliiaa  ddvvss..  PPeennttrruu  aacceeaassttaa  vv   aaddrreess mm  rruugg mmiinntteeaa  ss   cciittii ii  ccuu  ffooaarrttee  

mmuulltt   aatteenn iiee  ffoorrmmuullaarruull  şşii  ss   ccoommpplleettaa ii  ccuu  ssiinncceerriittaattee  ttooaattee  ddaatteellee  ssoolliicciittaattee,,  ccoonnffoorrmm  iinnddiiccaa iiiilloorr  ddee  mmaaii  jjooss..    

CCuu  ssppeerraann aa  cc   ssiittuuaa iiaa  ddvvss..  ppeerrssoonnaall   ssee  vvaa  sscchhiimmbbaa  îînn  bbiinnee  ccââtt  mmaaii  ccuurrâânndd,,  vv   mmuull uummiimm  ppeennttrruu  îînn eelleeggeerree!!  

Cap.1. Acest capitol al cererii se completeaz  de c tre solicitant. Dac  solicitantul este persoana îndrept it  

sau reprezentantul familiei, datele se vor repeta şşii  la Cap. 2.  

                      Pentru 
Cap.2. Date despre persoana îndrept it  

  

UNITATEA  

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ........................................................... 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ  
PENTRU  

PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ 

  
 

CCEERREERREE  ––  DDEECCLLAARRAA IIEE  PPEE  PPRROOPPRRIIAA  RR SSPPUUNNDDEERREE  

ppeennttrruu  aaccoorrddaarreeaa  uunnoorr  ddrreeppttuurrii  ddee  aassiisstteenn   ssoocciiaall   



        
  
              Cap.3. Date despre familia persoanei îndrept ite format  din ....... persoane majore (inclusiv persoana 

îndrept it ) şi ........ copii: 



a) Date despre partenerul/partenera persoanei îndrept ite: 

 



  

  c) Date despre celelalte persoane majore din familia persoanei îndrept ite: 





           Cap. 4. În continuare se vor completa date privind locuin a familiei/persoanei singure îndrept it :  



          Cap. 5. În acest Capitol se vor completa datele privind toate veniturile şi bunurile familiei/persoanei singure 

îndrept ite în luna............................. 
În conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din legea nr.416/2001, „La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al
persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii
cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu
caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia
alocaţiei pentru susţinerea familiei , prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
alocaţiei de stat pentru copii , prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a

bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului
nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul
2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor şcolare , a sumelor 

acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare, a
stimulentului educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social
pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate, a sprijinului financiar

prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se

acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" , cu modificările şi completările
ulterioare, a sumelor acordate în baza Programului naţional de protecţie socială "Bursa profesională" prevăzut de
Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care

frecventează învăţământul profesional, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.”

 



Cod Categoria de venituri
Acte 

doveditoare*

1 Venituri din profesii liberale veniturile ob inute din exercitarea profesiilor

medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert

contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare,

arhitect sau a altor profesii reglementate, desf şurate în mod

independent, în condi iile legii
2 Venituri comerciale provenite din fapte de comer ale contribuabililor, din

prest ri de servicii, precum şi din practicarea unei meserii

3 Veniturile din valorificarea sub orice form a drepturilor de proprietate

intelectual provin din brevete de inven ie, desene şi modele, mostre,

m rci de fabric şi de comer , procedee tehnice, know-how, din drepturi

de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea

4 Salariul ob inut pe baz  de contract de munc /raport de serviciu

5 Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap

6 Salariul asistentului maternal            

7 Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente

8 Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoan  autorizat  s  
desf şoare o activitate independent                    

adeverin  
eliberat  de 
Adm. financiar

9 Indemniza ia de şomaj şi/sau venit lunar de completare                             mandat poştal 
/extras de cont/ 

decizie

10 Indemniza iile din activit i desf şurate ca urmare a unei func ii de

demnitate public , stabilite potrivit legii
11 Indemniza ii din activit i desf şurate ca urmare a unei func ii alese în

cadrul persoanelor juridice f r  scop patrimonial
12 Drepturile de sold lunar , indemniza iile, primele, premiile, sporurile şi

alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii

13 Indemniza ia lunar brut , precum şi suma din profitul net, cuvenite

administratorilor la companii/societ i na ionale, societ i comerciale la

care statul sau o autoritate a administra iei publice locale este ac ionar
majoritar, precum şi la regiile autonome

14 Remunera ia ob inut de directori în baza unui contract de mandat

conform prevederilor legii societ ilor comerciale
15 Remunera ia primit de preşedintele asocia iei de proprietari sau de alte

persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiin area,
organizarea şi func ionarea asocia iilor de proprietari

16 Sumele primite de membrii fondatori ai societ ilor comerciale constituite

prin subscrip ie public
17 Sumele primite de reprezentan ii în adunarea general a ac ionarilor, în

consiliul de administra ie, membrii directoratului şi ai consiliului de

supraveghere, precum şi în comisia de cenzori
18 Sumele primite de reprezentan ii în organisme tripartite, potrivit legii

19 Indemniza ia lunar a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în

declara ia de asigur ri sociale
20 Sumele acordate de organiza ii nonprofit şi de alte entit i nepl titoare de

impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru

indemniza ia primit pe perioada deleg rii şi detaş rii în alt localitate, în

ar şi în str in tate, în interesul serviciului, pentru salaria ii din institu iile
publice

adeverin  
eliberat  de 
Adm. financiar

Venitul 

realizat** lei

VENITURI DIN ACTIVIT I INDEPENDENTE

adeverin  
eliberat  de 
Adm. financiar

SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE

adeverin a 
eliberat  de 
angajator



Cod Categoria de venituri
Acte 

doveditoare*

21 Indemniza ia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite

administratorilor societ ilor comerciale potrivit actului constitutiv sau

stabilite de adunarea general  a ac ionarilor
22 Sume reprezentând salarii sau diferen e de salarii stabilite în baza unor

hot râri judec toreşti r mase definitive şi irevocabile, precum şi
actualizarea acestora cu indicele de infla ie

23 Indemniza iile lunare pl tite conform legii de angajatori pe perioada de

neconcuren , stabilite conform contractului individual de munc

24 Orice alte sume sau avantaje de natur salarial ori asimilate salariilor în

vederea impunerii

25 Veniturile, în bani şi/sau în natur , provenind din cedarea folosin ei
bunurilor mobile şi imobile, ob inute de c tre proprietar, uzufructuar sau

alt de in tor legal, altele decât veniturile din activit i independente

adeverin  
eliberat  de 
Adm. financiar

26 Dividende

27 Venituri impozabile din dobânzi

28 Câştiguri din transferul titlurilor de valoare
29 Venituri din opera iuni de vânzare-cump rare de valut la termen, pe baz

de contract, precum şi orice alte opera iuni similare

30 Venituri din lichidarea unei persoane juridice

31 Pensia pentru limit  de vârst             
32 Pensia anticipat                          
33 Pensia anticipat  par ial                 
34 Pensia de invaliditate                    

35 Pensia de urmaş                           

36 Pensie agricultor

37 Indemnizația minim  pentru pensionari

38 Pensie de serviciu

39 Pensia de invaliditate                    

40 Pensia de urmaş                           
41 Pensia I.O.V.R.                           

42 Indemniza ia pt. persoanele care şi-au pierdut total sau par ial capacitatea

de munc  ca urmare a particip rii la revolu ie şi pt. urmaşii acestora

43 Indemniza ia de înso itor pentru pensionari gr. I invaliditate/nev z tori 
handicap grav               

44 Indemniza ia pentru incapacitatea temporar  de munc                         adeverin  
angajator

45 Indemniza ia lunar  pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor 
interpre i sau executan i

46 Indemniza ia pentru maternitate adeverin  
angajator

47 Indemniza ia pentru creşterea copilului pân  la vârsta de 2 sau 3 ani

48 Stimulent lunar/de inser ie
49 Indemniza ia şi ajutoare pentru creşterea copilului cu handicap

INDEMNIZA II

mandat poştal 
/extras de cont/ 

decizie

INDEMNIZA II ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI

mandat poştal 
/extras de cont/ 

decizie

PENSII DE STAT

mandat poştal 
/extras de cont/ 

decizie

PENSII AGRICULTORI

mandat poştal 
/extras de cont/ 

decizie

PENSII MILITARE

mandat poştal 
/extras de cont/ 

decizie

adeverin  
eliberat  de 
Adm. financiar

VENITURI DIN CEDAREA FOLOSIN EI BUNURILOR

VENITURI DIN INVESTI II

adeverin  
eliberat  de 
Adm. financiar

PENSII

Venitul 

realizat** lei



Cod Categoria de venituri
Acte 

doveditoare*

50 Indemniza ia lunar  acordat  magistra ilor înl tura i din justi ie din 
considerente politice

51 Indemniza ia lunar  acordat  persoanelor persecutate din motive politice 
sau etnice

52 Indemniza ia, sporul sau renta acordat  invalizilor, veteranilor şi 
v duvelor de r zboi 

53 Indemniza ia lunar  pentru persoanele care au efectuat stagiul militar în 
cadrul Direc iei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961                        

54 Indemniza ia lunar  pentru pensionarii sistemului de pensii, membrii ai 
uniunilor de crea ie, legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice 
de utilitate public

55 Indemniza ia lunar  pentru persoanele cu handicap
56 Indemniza ia cuvenit  revolu ionarilor
57 Indemniza ia de merit acordat  în temeiul Legii nr.118/2002
58 Renta viager  pentru sportivi
59 Indemnizație lunar  de hran  pentru adulți și copii infectați cu HIV sau 

bolnavi de SIDA

60 Venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor,

în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat

61 Venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi
ciupercilor

62 Venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele 
asemenea

63 Venituri din valorificarea produselor agricole ob inute dup recoltare, în

stare natural , de pe terenurile agricole proprietate privat sau luate în

arend , c tre unit i specializate pentru colectare, unit i de procesare

industrial  sau c tre alte unit i, pentru utilizare ca atare

64 Veniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuri

65 Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câştigurile realizate ca urmare a 
particip rii la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot

66 Venituri din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembr mintelor
acestuia, altele decât cele cu cu titlu de moştenire adeverin  

eliberat  de 
Adm. financiar

67 Prime de asigur ri suportate de o persoan fizic independent sau de

orice alt entitate, în cadrul unei activit i pentru o persoan fizic în

leg tur cu care suportatorul nu are o rela ie generatoare de venituri din

salarii
68 Câştiguri primite de la societ ile de asigur ri, ca urmare a contractului de

asigurare încheiat între p r i cu ocazia tragerilor de amortizare

69 Venituri, sub forma diferen elor de pre pentru anumite bunuri, servicii şi
alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foşti salaria i,
potrivit clauzelor contractului de munc  sau în baza unor legi speciale

70 Venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea 

de arbitraj comercial

71 Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile

VENITURI DIN ALTE SURSE

adeverin  
eliberat  de 
Adm. financiar

adeverin  
eliberat  de 
Adm. financiar

VENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROC

adeverin  
eliberat  de 
Adm. financiar

VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIET ILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL ŞI AL

DEZMEMBR MINTELOR ACESTUIA

INDEMNIZA II CU CARACTER PERMANENT

mandat poştal 
/extras de cont/ 

decizie

mandat poştal 
/extras de cont/ 

decizie

Venitul 

realizat** lei

VENITURI DIN ACTIVIT I AGRICOLE*

adeverin  
eliberat  de 
Adm. financiar



Cod Categoria de venituri
Acte 

doveditoare*

72 Venituri ob inute din str in tate Contract de 

munc

73 Aloca ia lunar  de plasament                        mandat poştal 
/extras de cont/ 

decizie
74 Aloca ia de între inere Hot râre 

judec toreasc

75 Ajutorul b nesc lunar pentru persoanele care au devenit incapabile de 
munc  în perioada efectu rii unei pedepse privative de libertate                              

mandat poştal 
/extras de cont/ 

decizie

76 Depozite bancare

77 Rent  viager  agricol
78 Alte venituri

79

80

Venitul 

realizat** lei

adeverin  
eliberat  de 
Adm. financiar

FAMILIA/PERSOANA SINGUR  BENEFICIAZ  DE UNELE DREPTURI SPECIALE CONFORM CONTRACTULUI 
COLECTIV SAU INDIVIDUAL DE MUNC ? (se vor menționa natura lor şi valoarea)

VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI                                            

VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE                

VENITURI OB INUTE DIN STR IN TATE

ALOCA II*

AJUTOARE

ALTE SURSE DE VENIT*                                                

  Cl diri sau spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi anexele gospod reşti

   în zona urban  şi 2.000 mp în zona rural

 Autoturism și/sau motociclet  cu o vechime mai mic  de 10 ani

 Dou  sau mai multe autoturisme și/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani

 Şalupe, b rci cu motor, scutere de ap , iahturi

 Utilaje agricole: tractor, combin  autopropulsat

 Utilaje de prelucrare agricol : pres  de ulei, moar  de cereale

1 Grâu comun (ha)
2 Grâu dur (ha)
3 Secară (ha)
4 Orz (ha)
5 Orzoaică (ha)
6 Ovăz (ha)
7 Amestecuri de cereale de vară (ha)
8 Porumb boabe (ha)
9 Orez (ha) 
10 Alte cereale (ha)
11 Mazăre, fasole de câmp și lupin dulce (ha) 
12 Linte, năut si mazariche (ha)

Familia/persoana singură îndreptăţită deţine în proprietate/folosinţă?
Bunuri imobile

Bunuri mobile, aflate în stare de funcţionare

Terenuri, animale ş i păsări din gospodărie

 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau f r  remorci, rulote, autobuze, microbuze

  Terenuri de împrejmuire a locuin ei şi curtea aferent  și alte terenuri intravilane care dep şesc 1.000 mp            

 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje ac ionate hidraulic, mecanic sau electric



 

13 Alte culturi proteice (ha)
14 Cartofi (ha)
15 Sfeclă de zahăr - fara seminceri (ha) 
16 Rapiță (ha)
17 Floarea soarelui (ha) 
18 Soia (ha)
19 In pentru ulei (ha) 
20 Altele (ricin, mac, muștar,  s.a) (ha)
21 Hamei (fara seminceri) (ha)
22 Tutun (ha) 
23 Plante medicinale, condimentare, aromatice (ha)
24 In pentru fibra (ha)
25 Cânepa (ha)
26 Alte culturi industriale(inclusiv in,cânepa pt. fibră) (ha)
27 Legume proaspete, pepeni, căpșuni în câmp (ha)
28 Legume proaspete, pepeni,căpșuni în grădină (ha)
29 Legume proaspete, pepeni,căpșuni în sistem protejat (ha)
30 Ciuperci (100 m2 )
31 Flori, plante ornamentale cult. în aer liber (ha)
32 Flori,  plante ornamentale cult. în sist. protejat
33 Semințe de iarbă (graminee și legumin.furaj) (ha)
34 Alte semințe (pt hortic,cult arabile fără cereale,cartofi,oleaginoase) (ha)
35 Culturi furajere rădăcinoase (sfeclă furajeră, napi, morcovi furajeri) (ha)
36 Porumb furajer pentru siloz (ha)
37 Alte cereale pentru siloz (ha)
38 Alte plante furajere (ha)
39 Terenuri productive și necultivate (ha)
40 Alte culturi arabile neincluse  (ha)
41 Pajiști și pășuni permanente  (ha)
42 Pășuni sărace, de obicei nefertilizate și necultivate (ha)
43 Livezi de măr, păr (ha)
44 Livezi de prun, piersic, cais, cireș (ha)
45 Livezi de nuc, alun, migdal, castan (ha)
46 Livezi de coacăz, smochin, zmeur (ha)
47 Struguri pentru masă (ha)
48 Struguri pentru vin de calitate (ha)
49 Struguri pentru vin de masă (ha)
50 Pepiniere fără silvicultură (ha)
51 Alte culturi permanente(răchită, salcie) (ha)
52 Cabaline (buc.)
53 Vitei pt ingrasat
54 Viței sub un an (buc.)
55 Tăurași de la 1 la 2 ani (buc.)
56 Vițele de la 1 la 2 ani (buc.)
57 Tăurași de 2 ani și mai mult (buc.)
58 Juninci de reproducție (buc.)
59 Vițele  pt îngrășat  (buc.)
60 Vaci de lapte  (buc.)
61 Vaci de lapte la reformă (buc.) 
62 Alte vaci  (buc.)
63 Stupi (buc.)
64 Iepuri, femele pt. prăsilă (buc.)
65 Caprine, femele pt. prăsilă (buc.) 
66 Alte caprine (buc.)
67 Oi mame (buc.)
68 Alte ovine (buc.)
69 Purcei  (buc.)
70 Scroafe pt reproducție (buc.)
71 Porci pt îngrășat (buc.)
72 Alte porcine (buc.)
73 Pui de carne (buc.)
74 Găini ouătoare  (buc.)
75 Alte păsări (buc.)
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