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Către, 

Bacau 03.02 .2022 

Nr471 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, 

Vă transmitem propunerile Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Bacău cu privire la 

normele de venit utiliz.ate pentru anul 2022 la impunerea veniturilor obţinute din exploatarea 

terenurilor agricole, respectiv creşterea şi exploatarea animalelor/familiilor de albine. 

Menţionăm că la calcularea normelor de venit s-a ţinut cont de metodologia de calcul 

prevazută în Hotărârea de Guvern nr. 30/2019. 

Propunerile pentru normele de venit au fost stabilite pe haz.a datelor colectate de la Institutul 

Naţional de Statistică, organizaţii profesionale şi operatori economici. 

jNr. 
!Produse ,·egetale 

Norma de venit I Norma de venit unitară I 
Crt. lei/ba lei/unitate de măsură prndus 

I (O) (I) I (2) (3) 

l Cereale I 218 lei/ ha 0,039 lei/kg 

") jPlante oleaginoase 266 leii ha 0,111 lei/kg -

~ lcanof 958 leii ba 0,053 lei/kg .) 

-I 
~ Sfeclă de zahăr 616 lei. ba 0.01 6 lt.•i. kg 

5 rrutun 

6 Hamei pe rod 

I Le:;mne in câmp 1 .16~ lt:L ha tt.06.3 leL'hg 

s Legume in spatii protejai.e 2. - (tll l ~i ha Q,; 'F'll" ~ 

9 Leguminoase pentru boabe -'56 lt:L ba fl.3-i6 lci.1-g 

I 10 jPomi pe rod 1.816 leL ba î.u76 lei 'h-; 

I 11 lvk pe rod 6~- ltiJ ba a.11: ~ ~~ 

I 12 (Arou..~: fructiferi 1.05:' Iei ba 11 ~ .lH 
~,.... ki1'~ 

13 fFJori şi plante ornamentale 
'I 

9A 33 lei. hu I • ') ,.,, "'- - .~i/'t'l.g 

}.! ~!ante medicinale şi aromacice - . - 15 IC'L ha -.s-2 lei kg 

15 !capsuni 1 . ~ 1 O I ci'h a 

16 !Plante furajere 260 k ilbu 0,024 lei/kg 



Nr. Crt. 

(O) 

I 

2 

3 

4 

-

6 

7 

Norma de venit 
Animale lei/ cap I familie de 

albine 

(1) (2) 

Vaci 232 

Bivoliţe 232 

Oi 23 

Capre 23 

Porci pentru îngrăşat 50 

!Albine 

I 
Păsări de curte 

I 

Cu stimă, 

15 

2.85 

Director Executiv, 
Adrian Oţ.O~IO~ 

Norma de venit unitară 
lei/unitate de masură produs 

(3) 

Lapte: 0,052 lei/ litru 

!Viţel: 26 lei/cap 

IV acă reformă: 75 lei/cap 

Lapte: 0,052 lei/litru 

Viţel: 26 lei/cap 

Vacă reformă: 75 lei/cap 

Lapte: O, 13 Ici/litru 

Lână: 0,0..i lei/cap 

Miel: 10,05 lei/cap 

Oaie reform ă: 20,11 lei/cap 

Lapte: 0.16 lei/litru 

led: 7,71 lei/cap 

Capră reformă: 7,41 lei/cap 

Porci pentru îngraşat: 0,46 lei/cap 

.Miere 0,88 lei/familie de albine 

Pasăre: 0,46 lei/cap 

Ouă: 0,023 lei/cap 

Reformă: 0,613 lei/cap I 

Întocmit. 


