
Documente necesare preemptor rang III 

(conform Ordinului comun nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările și 
completările ulterioare) 

 
 
În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea 

terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang III - proprietarii 
și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării - trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 

a) să dețină calitatea de arendaș în temeiul unui contract de arendare 
valabil încheiat și înregistrat potrivit dispozițiilor legale cu cel puțin un an 
înainte de data afișării ofertei de vânzare la sediul primăriei; 

b) să prezinte dovada domiciliului/reședinței situat/situate pe teritoriul 
național stabilit/stabilite pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de 
vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan; 

c) să prezinte dovada domiciliului/reședinței situat/situate pe teritoriul 
național stabilit/stabilite pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de 
vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, în cazul asociaților persoanei 
fizice din structura acționariatului persoanei juridice care are calitatea de 
preemptor arendaș; 

d) în cazul arendașilor persoane juridice, cu acționariat altă persoană 
juridică, acționarii/asociații care dețin controlul societății trebuie să facă dovada 
domiciliului/reședinței/sediului social/secundar situat/situate pe teritoriul 
național, stabilit/stabilite pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de 
vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan; 

e) să prezinte actul de proprietate și extrasul de carte funciară pentru 
informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea la primărie a 
comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, însoțit de extrasul de plan 
cadastral, în condițiile în care terenul învecinat este înscris în sistemul integrat 
de cadastru și carte funciară. 

 
În cazul exercitării dreptului de preempțiune de către proprietarii de 

terenuri agricole vecine, având ca obiect terenul agricol cu două sau toate 
laturile egale, prioritate la cumpărare are proprietarul de teren agricol vecin, 
tânăr fermier. 

Comunicarea de acceptare a ofertei va fi însoțită de următoarele 
documente care certifică calitatea de preemptor de rang III - proprietarii și/sau 
arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, persoane fizice: 

a) o fotocopie a actului de identitate: BI/CI/pașaport, iar în caz de 
reprezentare se prezintă și procură notarială, în fotocopie, certificată pentru 
conformitate de către funcționarii primăriei; 

b) adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor, în 
fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, din 



care să rezulte data înregistrării domiciliului/reședinței pe teritoriul național, în 
cazul în care din actele de identitate nu rezultă data stabilirii 
domiciliului/reședinței pe teritoriul național pe o perioadă de 5 ani anterior 
înregistrării ofertei de vânzare; 

c) o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii 
primăriei, a actului de proprietate asupra terenului vecin cu terenul ce face 
obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract 
de donație, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, 
certificat de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau 
orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de 
proprietate); 

d) o fotocopie a extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat cu 
cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea la primărie a comunicării de 
acceptare a ofertei de vânzare, însoțit de extrasul de plan cadastral, în condițiile 
în care terenul învecinat este înscris în sistemul integrat de cadastru și carte 
funciară; 

e) contractul de arendă, în fotocopie, certificat pentru conformitate de 
către funcționarii primăriei, încheiat și înregistrat cu cel puțin un an înainte de 
data afișării ofertei de vânzare la sediul primăriei, aflat în perioada de 
valabilitate; 

f) documentele prevăzute în paragraful următor pentru preemptorii rang 
IV, în cazul proprietarului de teren agricol, tânăr fermier; 

g) alte documente doveditoare, după caz. 
 
În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea 

terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang IV - tinerii 

fermieri - trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
a) să aibă vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 

41 de ani) la data înregistrării ofertei de vânzare, desfășoară activități agricole, 
cu domiciliul/reședința stabilit/stabilită pe teritoriul național pe o perioadă de 
cel puțin un an anterior înregistrării ofertei de vânzare; 

b) reprezentantul persoanei fizice autorizate, potrivit Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice 
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 
familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu 
modificările și completările ulterioare, sau asociatul unic și 
administratorul/asociatul majoritar și administratorul unei societăți înființate în 
baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, după caz, să aibă vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte 
de a împlini 41 de ani) la data înregistrării ofertei de vânzare; 

c) să desfășoare activități agricole în cadrul unei ferme/exploatații 
agricole, în care se instalează ca șef de exploatație.(10) Comunicarea prevăzută 
la alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente care certifică calitatea de 
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preemptor pentru tânărul fermier persoană fizică/persoană fizică autorizată 
potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, 
sau asociat unic și administrator/asociat majoritar și administrator al unei 
societăți înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, după caz: 

a) o fotocopie a actului de identitate: BI/CI/pașaport al/a persoanei fizice; 
b) adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor, în 

fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, din 
care să rezulte data înregistrării domiciliului/reședinței pe teritoriul național, în 
cazul în care din actele de identitate nu rezultă data stabilirii 
domiciliului/reședinței pe teritoriul național pe o perioadă de un an anterior 
înregistrării ofertei de vânzare; 

c) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru 
conformitate de către funcționarii primăriei, precum și o fotocopie a 
BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică; delegația, hotărârea 
adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului 
formei asociative, după caz, în original, precum și o fotocopie a 
BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică; 

d) o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii 
primăriei, a diplomei de studii de profil (diplome, certificate, adeverințe de 
studii în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică 
agricolă, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală, diplome de 
absolvire studii postliceale și liceale în domeniul agricol, agroalimentar, 
veterinar, economie agricolă, mecanică agricolă, diplomă de absolvire a școlii 
profesionale sau diplomă/certificat de calificare ce atestă formarea 
profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare și certificare 
a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie 
de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, sau 
certificat de absolvire a cursului de calificare emis de Agenția Națională de 
Consultanță Agricolă, ce conferă un nivel minim de calificare în domeniul 
agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă); 

e) o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii 
primăriei, a actului prin care se face dovada înregistrării la primărie a 
fermei/exploatației agricole; 

f) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a 
actului în baza căruia își desfășoară activitatea persoana juridică și/sau a 
certificatului de înregistrare; 

f^1) dovada exercitării controlului persoanei juridice de către tânărul 
fermier, în calitate de asociat unic sau asociat/acționar majoritar în cadrul 
structurii persoanei juridice; 

g) alte documente doveditoare, după caz. 
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