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CRITERII privind veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depă[esc 
cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii 

 

Bunuri mobile necesare într-o gospodărie*) 
Venit / bc. 
Sub 24 luni 

- lei - 
1. ma[ină de gătit 460 
2. frigider 560 
3. combină frigorifică 899 
4. congelator 595 
5. maşină de spălat automată 849 
6. televizor color 279 
7. video (DVD player) 240 
8. calculator personal 1.400 
 

*) Bunurile mobile menţionate mai sus trebuie să fie în stare de funcţionare, iar pentru cele folosite mai mult de 24 de luni, 
limitele minime şi maxime vor fi stabilite la jumătatea valorilor din tabel. 
 

Veniturile potenţiale provenite din vânzarea terenurilor [i din 
valorificarea culturilor agricole 

Venit/ha 
- lei - 

1. terenuri arabile 14.300 
2. teren intravilan 100.000 
4. teren forestier 10.000 
5. pă[uni 10.000 
6. fâneţe 15.000 
7. vii nobile 25.000 
8. culturi agricole: - UM - venit net/ha/an   
- grâu 100 
- porumb 90 
- fasole 100 
- orz 100 
- floarea-soarelui 100 
- cartofi 700 
- pepeni 400 
- sfeclă 150 
- vie   
      -- struguri de masă 400 
      -- struguri de vin 200 
- tutun 90 
- soia 90 

9. livezi 600 
10. legume 500 
 

*) Preţul de vânzare în lei al unui hectar. 
**) Venitul net în lei/ha. 
 



Categorii de animale Venit/buc. 
- lei - 

1. bovine 2500 
2. porcine 700 
3. ovine/caprine 150 
4. cabaline 1500 
5. păsări 25 
6. familii de albine 150 
7. iepuri de casă 30 
 

*) Preţul de vânzare în lei pe cap de animal sau, după caz, al unei familii de albine. 
 
NOTĂ: 

1. Preţurile stabilite în prezenta anexă se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferenţă 
între bunurile cuprinse în anexa nr. 5 [i bunurile cuprinse în anexa nr. 4 la normele 
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin 
Hot\r^rea Guvernului nr.50/2011 

2. Veniturilor lunare se vor indexa `n func]ie de indicele de infla]ie comunicat de Direc]ia de 
Statistic\; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


