RECENSAMANTUL GENERAL AGRICOL RUNDA 2020

INTRODUCERE

Legislaţia europeană referitoare la statistica structurilor agricole şi recomandările
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) prevăd organizarea şi
efectuarea de recensăminte generale agricole la intervale de 10 ani.
Având în vedere calitatea de stat membru al Uniunii Europene şi acquis-ul comunitar în
domeniul statisticii agricole, România trebuie să efectueze recensământul general agricol cu
an de referinţă 2020.
Cadrul legal
European
• Regulamentul (UE) 1091/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie
2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor
(CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011;
•

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1874/2018 al Comisiei din 29 noiembrie
2018 privind datele care trebuie furnizate în perspectiva anului 2020, în temeiul
Regulamentului (UE) 1091/2018 al Parlamentului European și al Consiliului privind
statisticile integrate referitoare la ferme, în ceea ce privește lista variabilelor și
descrierea acestora;

•

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 405/2020 al Comisiei de precizare a
modalităților și a conținutului rapoartelor privind calitatea, care trebuie transmise în
temeiul Regulamentului (UE) 1091/2018.

Național
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol
din România runda 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.105
din 12 februarie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.177/2020;
• Hotărârea CCRGA nr. 1 din 4 noiembrie 2020, privind revizuirea calendarului de
pregătire și efectuare a Recensământului General Agricol;
• Hotărârea Guvernului nr.1056 din 4 decembrie 2020 pentru stabilirea bugetului și a
categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului general agricol din
România Runda 2020 precum și a măsurilor privind implementarea unor dispoziții din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general
agricol din România runda 2020.

În Regulamentul (UE) 1091/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018
privind statisticile integrate referitoare la ferme la art. 13 “Contribuţia Comunitară” sunt
prevăzute finanţările din partea Uniunii Europene care, pentru România, se ridică la suma
de 4 milioane euro.
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Același regulament prevede la art.5 că ”statele membre culeg și furnizează datele structurale
de bază („date de bază”) referitoare la exploatațiile agricole menționate la art. 3 alin. (2) și (3)
pentru anii de referință 2020, 2023 și 2026, astfel cum sunt enumerate în anexa III. “Datele
de bază pentru anul de referință 2020 se culeg sub forma unui recensământ”.
Scopul fundamental al recensământului este acela de a oferi informații esențiale și de
calitate pentru politicile guvernamentale în domeniul agriculturii, inclusiv pentru evaluarea
procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună şi fundamentarea
viitoarelor reforme ale acesteia; fundamentarea măsurilor pentru elaborarea Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală, precum și monitorizarea unor indicatori cheie ai Obiectivelor
de Dezvoltare Durabilă.
Recensamântul general agricol are ca obiectiv asigurarea de date statistice pentru
fundamentarea şi punerea în aplicare a politicilor naţionale şi europene în domeniul agricol,
în concordanţă cu Sistemul Statistic European, necesare procesului de participare a
României, ca stat membru al Uniunii Europene, la Politica Agricolă Comună.
Colectarea datelor în teren, pentru recensământul general agricol din România, runda 2020,
se va efectua în perioada 1 mai 2021 – 31 iulie 2021, de către recenzori, care sunt asimilați
operatorilor statistici, prin interviu faţă în faţă, cu capul/şeful exploataţiei agricole sau cu o
altă persoană din cadrul acesteia, care poate furniza informaţiile solicitate, prin intermediul
unui chestionar electronic instalat pe un echipament informatic portabil.
Înregistrarea datelor se efectuează pe baza liberei declaraţii a cetăţenilor, prin interviu direct
(faţă în faţă), la exploataţiile agricole cu şi fără personalitate juridică şi nu impune acestora
obligativitatea prezentării unor documente justificative.
Datele şi informaţiile individuale, colectate cu ocazia recensământului, sunt confidenţiale şi
vor fi utilizate numai în scopuri statistice.
Personalul care îndrumă, coordonează şi efectuează lucrările recensământului general
agricol are obligaţia să respecte toate prevederile legale şi să asigure păstrarea caracterului
confidenţial al datelor şi informaţiilor înregistrate.
Personalul de recensământ este format din:
• Recenzor – persoana care realizează interviul la fiecare exploataţie agricolă şi
completează cu date şi informaţii chestionarul electronic. Recenzorul va primi o
tabletă pe care vor fi încărcate informaţiile: cheie de identificare a exploataţiilor din
sectorul de recensământ atribuit, precum şi o listă cu exploataţiile care vor fi
recenzate cu date de identificare cât mai complete.
•

Recenzorul şef – persoana care coordonează şi răspunde de activitatea recenzorilor
dintr-o secţie de recensământ.

•

Coordonator – persoana care coordonează activitatea recenzorilor şefi şi acordă
asistenţă tehnică pentru completarea, colectarea şi verificarea chestionarelor.
Coordonatorul va răspunde de recenzarea exploataţiilor agricole dintr-un judeţ.

În îndeplinirea atribuţiilor ce ii revin pe timpul efectuării recensământului, personalul de
recensământ din teritoriu se bucură de protecţia legii, fiind considerat ca îndeplinind o
funcţie publică ce implică exerciţiul autorităţii de stat.
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Plata recenzorilor, recenzorilor şefi şi a coordonatorilor se realizează în anul 2021 din
bugetul alocat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale potrivut Hotărârii Guvernului
nr.1056/2020, pe baza documentelor care atestă activitatea, avizate de către directorii
direcţiilor teritoriale de statistică la sfârşitul perioadei de colectare a datelor.
La recensământ sunt colectate date şi informaţii statistice privind principalele caracteristici
ale exploataţiilor agricole, precum: identificarea în teritoriu, suprafeţele agricole utilizate,
efectivele de animale pe specii, adăposturile pentru animale şi gestionarea dejecţiilor
animaliere, persoanele care au desfăşurat activităţi agricole, dezvoltarea rurală etc.
În acelaşi timp, recensământul va asigura şi informaţiile necesare pentru
elaborarea/actualizarea Registrului Statistic al Exploataţiilor Agricole, bază de eşantionare
pentru efectuarea cercetărilor statistice prin sondaj din domeniul statisticii agricole.
Rezultatele finale ale Recensământului General Agricol 2020, vor fi publicate în 2 volume,
unul cu date la nivel naţional şi unul cu date la nivelul fiecărei macroregiuni de dezvoltare.

Principii organizatorice şi metodologice
Cadrul organizatoric

La nivel naţional, pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului se realizează de
către Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul
Afacerilor Interne împreună cu structurile din subordinea acestora, sub coordonarea şi
controlul Comisiei Centrale pentru recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale, potrivit prevederilor OUG nr. 22/2020 privind recensământul
general agricol din România runda 2020 aprobată cu modificări și completări de Legea nr.
177/2020.
Comisia Centrală pentru recensământul general agricol răspunde de pregătirea,
coordonarea şi monitorizarea lucrărilor necesare efectuării recensământului, având
următoarele atribuţii principale:
• aprobă programul general de organizare şi efectuare, avizează bugetul şi
propune, după caz, revizuiri ale acestuia;
• adoptă hotărâri privind unele măsuri pentru îndeplinirea prevederilor OUG nr.
22/2020;
• monitorizează constituirea comisiilor teritoriale de recensământ şi a
secretariatelor tehnice;
• aprobă normele de funcţionare ale comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale
comisiilor comunale, orăşeneşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti,
precum şi ale secretariatelor tehnice judeţene;
• avizează conţinutul chestionarului de recensământ şi metodologia de înregistrare şi
prelucrare a datelor, precum şi programul de diseminare a rezultatelor;
• avizează clasificările şi nomenclatoarele necesare înregistrării şi prelucrării datelor
de recensământ, cu excepţia celor aprobate prin hotărâri ale Guvernului;
• aprobă instrucţiunile, modul de organizare şi îndrumă acţiunile şi operaţiunile de
împărţire a teritoriului unităţilor administrativ-teritoriale în sectoare şi secţii de
recensământ;
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•
•
•
•

coordonează acţiunile de recrutare şi instruire a recenzorilor, recenzorilor şefi şi a
coordonatorilor;
aprobă atribuţiile personalului de recensământ din teritoriu;
aprobă programul de popularizare a recensământului general agricol;
aprobă rezultatele provizorii ale recensământului general agricol.

În vederea realizării lucrărilor de pregătire, organizare şi efectuare a recensământului în
teritoriu, s-a înfiinţat Comisia Judeţeană de Recensământ Agricol, sub coordonarea
prefectului, precum şi comisii municipale, orăşeneşti şi comunale, sub coordonarea
primarului.
Componenţa şi atribuţiile comisiilor judeţene, ale municipiilor, ale oraşelor şi comunelor,
precum şi ale secretariatelor tehnice sunt stabilite prin OUG nr. 22/2020 conform
prevederilor anexelor nr. 5, 6, 8 și 9.
Pe lângă Comisia Centrală şi comisiile judeţene pentru recensământ, funcţionează
Secretariatul tehnic central, respectiv, secretariatele tehnice teritoriale; componenta și
atribuțiile acestora sunt stabilite prin OUG nr. 22/2020 conform prevederilor anexelor 3, 4, 7
și 10.

În ceea ce priveşte pregătirea Recensământului general agricol 2020, conform calendarului
activităţilor de sectorizare a teritoriului, în data de 14 august primăriile au avut termen de
întocmire a listelor iniţiale ale exploataţiilor agricole pe raza UAT- urilor, iar în data de 25
august definitivarea acestor liste pe baza datelor primite de la APIA.
Conform art.21, alin(1) din OUG nr.22/2020 la DRS Călăraşi în luna octombrie au fost
angajate prin concurs 5 persoane cu contract individual de muncă pe perioadă determinată.
Personalul suplimentar angajat îşi desfăşoară activitatea sub directa coordonare a
Secretariatului Tehnic Judeţean.
Unitatea de observare

Unitatea de observare pentru care se colectează datele este unitatea care îndeplineşte toate
criteriile de definire a unei exploataţii agricole (utilizează suprafeţe agricole şi/sau deţine
efective de animale), aceasta putând fi cu sau fără personalitate juridică.
Exploataţia agricolă sau ferma este o unitate tehnico-economică de sine stătătoare, cu o
gestiune unică şi care desfăşoară activităţi agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole şi/sau
creşterea animalelor sau activităţi de menţinere a terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi de
mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară, atât din mediu rural, cât şi din mediul
urban.
Unitatea de sine stătătoare, atât din punct de vedere tehnic, presupune utilizarea în comun a
tuturor mijloacelor de producţie( forţă de muncă, terenuri, maşini agricole etc.).
Gestiunea unică a exploataţiei agricole înseamnă existenţa unei persoane sau a unui grup de
persoane care are răspunderea juridică şi economică a acesteia.
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Activităţile agricole la care se face referire sunt următoarele:
•
•
•
•
•
•
•

Cultivarea plantelor nepermanente
Cultivarea plantelor permanente
Înmulţirea plantelor
Cultivarea ciupercilor
Creşterea animalelor
Cultivarea plantelor combinată cu creşterea animalelor
Menţinerea terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi de mediu

Momentul şi perioadele de referinţă

Colectarea datelor a fost prevazută iniţial a se desfăşura în perioada 1 februarie 2021 – 30 aprilie
2021, însă datorită pandemiei, aceasta va avea loc în perioada 1 mai 2021 – 31 iulie 2021.

Momentul de referinţă:
1. Ziua de 31 decembrie 2020 pentru:
•

efectivele de animale

•

agricultura ecologică – sectorul animalier

•

adăposturile pentru animale

•

distribuţia efectivelor de animale (specii principale) pe judeţe

Perioadele de referinţă:
2. Anul agricol 2019- 2020 (1 octombrie – 30 septembrie 2020) pentru:
•

modul de utilizare a terenurilor

•

agricultura ecologică

•

persoanele care au lucrat în agricultură

•

alte activităţi aducătoare de venituri

•

alte informaţii privind activităţile desfăşurate în cadrul exploataţiei agricole

•

suprafaţa agricolă utilizată, proprietate a cetăţenilor străini

•

distribuţia suprafeţei agricole utilizate pe judeţe

3. Anul calendaristic 2020, pentru:
•

gestionarea dejecţiilor animaliere

•

număr mediu de animale

4. Ultimii 3 ani, pentru:
•

dezvoltarea rurală
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În perioada 12-23 octombrie 2020 s-a desfăşurat recensământul de probă în comuna
Grădiştea. Pentru recensământul de probă au fost selectate exploataţii agricole cu şi fără
personalitate juridică, după o serie de criterii care să permită o primă verificare cât mai
complexă a modului de organizare şi a instrumentarului statistic.
Pentru colectarea datelor în teren s-au deplasat salariaţi din cadrul Direcţiei Regionale de
Statistică, care au utilizat un chestionar electronic încărcat pe tabletele puse la dispoziţie de
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Această acţiune a fost sprijinită de comisia locală de
recensământ din comună. Popularizarea recensământului de probă a fost realizată prin
afişarea materialelor pe site-ul DRS , cât şi la sediul primăriei. Au fost trimise materiale
publicitare la Comisia judeţeană pentru RGA 2020, la Secretariatul tehnic şi la Direcţia
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.
La nivelul judeţului Călăraşi au fost stabilite 45374 de exploataţii agricole, care vor sta la
baza colectarii datelor cu ajutorul a 229 de recenzori şi 60 de recenzori şefi.
Am încheiat un contract de comodat cu STS pentru achiziţionarea a 320 de tablete, din care
290 cu cartele Sim şi 30 tablete rezervă. Următoarea etapă din calendarul activităţilor din
RGA – runda 2020 este recrutarea şi instruirea recenzorilor şi a recenzorilor şefi, acţiune
care se va desfăşura în colaborare cu reprezentanţii DADR Călăraşi.
Anexăm Programul general de organizare şi efectuare a RGA runda 2020, revizuit ca
urmare a hotărârii CCRGA nr.1/2020.
Formularele utilizate în pregătirea recensământului, sunt menţionate mai jos:
1.

Formularul L1 – Lista exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul
fiscal în localitate, care utilizează suprafeţe agricole şi/sau deţin efective de
animale pe raza localităţii

2.

Formularul L2 – Lista exploataţiilor agricole fără personalitate juridică cu domiciliul
fiscal în altă localităţi, care utilizează suprafeţe agricole şi/sau deţin efective de
animale pe raza localităţii

3.

Formularul L3 – Lista exploataţiilor agricole cu personalitate juridică, cu domiciliul
fiscal/sediul în localitate, care utilizează suprafeţe agricole şi/sau deţin efective de
animale pe raza localităţii

4.

Formularul L4 – Lista exploataţiilor agricole cu personalitate juridică, cu domiciliul
fiscal/sediul în altă localitate, care utilizează suprafeţe agricole şi/sau deţin efective
de animale pe raza localităţii

5.

Formularul N – Lista exploataţiilor fără personalitate juridică/exploataţiilor cu
personalitate juridică, cu domiciliul/sediul în localitate sau în alte localităţi care
deţin, dar nu utilizează suprafaţa agricolă pe raza localităţii şi nici nu a fost dată
spre utilizare altor exploataţii

6.

Formularul C1 – Lista centralizatoare cu numărul exploataţiilor agricole care
utilizează suprafeţe agricole şi/sau deţin efective de animale pe raza localităţii
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7.

Formularul C2 – Lista centralizatoare cu numărul exploataţiilor agricole care
utilizează suprafeţe agricole şi/sau deţin efective de animale pe raza judeţului

8.

Formularul S1 – Componenţa sectorului de recensământ

9.

Formularul S2 – Componenţa secţiei de recensământ

10. Formularul S3 – Împărţirea teritoriului judeţului în unităţi de recensământ

11. Formularul S4 – Situaţia definitivă a delimitării teritoriului localităţilor în unităţi de
recensământ
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PROGRAMUL GENERAL DE ORGANIZARE SI EFECTUARE A RGA RUNDA 2020 revizuit ca urmare a hotararii CCRGA nr.1/2020
versiune actualizata 18 decembrie 2020, aprobata de CCRGA in 23.12.2020 (procedura scrisa)

Activități și Subactivități

Termen final

1)

Responsabili

Colaboratori

Stadiu

A. PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROIECTAREA INFRASTRUCTURII
1. Identificarea rolului RGA ca o componentă a sistemului integrat de cercetări statistice în agricultură

2018

INS

MADR

realizat

2. Determinarea obiectivelor RGA și strategia generală a acestuia
3. Definirea metodologiei și a metodelor de colectare a datelor, a infrastructurii IT necesare
4. Elaborarea planului de implementare a RGA
5. Stabilirea cadrului instituțional
5.1. Identificarea și consultarea principalelor instituții cu responsabilități și stabilirea atribuțiilor

2019
2020
2020

INS
INS
INS

MADR
MADR, STS
MADR

realizat
in curs

2019

INS

MADR, MAI, STS

realizat

5.2. Stabilirea și fundamentarea necesarului de personal suplimentar, pe perioada determinată

2019

INS,MADR

2020

INS

MADR, MAI, STS

in curs

2020

INS,MADR,MAI, STS

MFP

in curs

2020
decembrie 2020
2020-2022

INS,MADR,MAI, STS
INS,MADR,MAI, STS
STC/STJ

CC

realizat
realizat
in curs

INS, MADR, MAI

realizat

INS, MADR, MAI

realizat

INS, MADR, MAI
INS, MADR, MAI

realizat
realizat

STJ

realizat

STJ

realizat

5.3. Actualizarea/elaborarea și semnarea de protocoale cu principalele instituții colaboratoare și de suport (surse de date
administrative)
6. Stabilirea bugetului pentru realizarea RGA și determinarea surselor de finanțare
7. Elaborarea cadrului legal necesar și promovarea acestuia
7.1. OUG privind efectuarea RGA runda 2020
7.2. HG privind bugetul necesar pentru efectuarea RGA 2020
8. Monitorizare și revizuire buget
9. Constituirea și activarea comisiilor și secretariatelor centrale și teritoriale pentru RGA
9.1. Constituirea Comisiei Centrale a recensământului (CC)
9.2. Constituirea Secretariatului Tehnic Central al CC (STC)
9.3. Constituirea comisiilor teritoriale de recensământ (CJR, CMBR)
9.4. Constituirea Secretariatelor Tehnice Județene ale CJR și CMBR (STJ)
9.5. Constituirea comisiilor locale (CCOMR)
9.6. Elaborarea normelor de funcționare a comisiilor teritoriale de recensământ și a secretariatelor tehnice județene

15
zile
de
la
publicarea
OUG presedinte CC
nr.22/2020 în MO
5
zile
de
la
presedinte CC
constituire CCRGA
20 zile de la publicareaPrefectul
OUG nr.22/2020 în MO
5 zile de la constituireaCJR
CJ si CMBR
30
zile
de
la
publicarea
OUG Primarul
nr.22/2020 în MO

realizat

iulie 2020

STC

9.7.1 Elaborarea Programului general de organizare și efectuare a RGA (pe baza planului de implementare)

iulie 2020

STC

9.7.2 Aprobarea Programului general de organizare și efectuare a RGA

21 septembrie 2020 CC

STC

10. Monitorizare și revizuire plan de organizare și efectuare
11. Recrutarea și angajarea personalului suplimentar pe perioadă determinată

permanent

CC

STC

realizat/in curs de
actualizare in furncție
de evoluție
aprobat in forma
revizuita septembrie
2020
in curs

11.1. Recrutarea personalului suplimentar conform OUG 22/2020 pentru RGA 2020

31 august 2020

INS, MADR

DTS,DAJ

in curs/ partial realizat

9.7. Elaborarea si aprobarea Programului general de organizare și efectuare a RGA (pe baza planului de implementare)

11.2. ALOP personal suplimentar, pe perioadă determinată

INS, MADR, DTS, DAJ

Activități și Subactivități
12. Dezvoltarea și implementarea campaniei de publicitate a RGA 2020
12.1. Elaborarea programului de popularizare/publicitate, inclusiv identificarea locațiilor pentru afișare/distribuire a materialelor
publicitare
12.2. Proiectarea de afișe și alte materiale de popularizare/publicitate
12.3 Realizarea de afise și alte materiale de popularizare/publicitate

Termen final

1)

Responsabili

Colaboratori

Stadiu

martie 2021

MADR

STC

in curs

martie 2021
martie 2021

MADR
MADR

in curs

12.4. Distribuire/afișarea materialelor de popularizare

aprilie 2021

STC,STJ

STC
STC
MADR,
DTS

12.5. Elaborarea de lucrări privind importanța recensământului, difuzare a spoturi publicitare în mass-media etc

aprilie 2021

MADR

STC, STJ

13. Proiectarea cadrului de asigurare a calității si acoperirii datelor
13.1. Sectorizarea teritoriului (pentru asigurarea acoperirii datelor)
13.1.1 Sectorizarea teritorială a localităților pentru recenzare - Listele exploatațiilor agricole
a) - Proiectarea formularisticii necesare realizării listelor exploatațiilor
b) - Analizarea activității de completare și actualizare a registrelor agricole (incl. Registrul Agricol Național)
c) - Asigurarea verificării, completării și actualizării elementelor de nomenclatură stradală, respectiv denumiri de drumuri, străzi și
adrese administrative, precum și stabilirea limitelor unităților administrativ-teritoriale.
d) - Instruirea personalului de la primării, care va întocmi listele exploatațiilor agricole

30 iulie 2020
30 iunie 2020

INS
STC, STJ

STC, STJ
INS, DTS

in curs
realizat

31 august 2020

STC

STJ

in curs

31 iulie 2020
STJ
octombrie/noiembri
Primarii
e 2020

Primarii

realizat

CCOMR

realizat

14 august 2020

INS

DTS, STC, STJ

realizat

INS

DTS, STC, STJ

in curs

STJ

STC

in curs

STJ

in curs

e) - Întocmirea listelor și transmiterea formularelor centralizatoare la STJ, STMB
f) - Preluarea listelor exploatațiilor agricole care au aplicat pentru subvenții însoțită de coordonatele GIS și confruntarea cu lista
exploatațiilor agricole întocmită pe baza registrului agricol.

g) Definitivarea listelor exploatatiilor agricole de recenzat pe baza listelor exploatatiilor care au aplicat pentru obtinere de subventii
decembrie 2020
la APIA
h) - Intocmirea listelor LN
decembrie 2020
h1) Analiza listelor cu exploatatiile agricole de recenzat in vederea incadrarii in numarul total de tablete respectiv recenzori

decembrie 2020

STC

i) - Intocmirea centralizatoarelor C1 şi înaintarea la Secretariatul Tehnic Judeţean

decembrie 2020

STJ

j) -Intocmirea centralizatoarelor C2 de către Secretariatul Tehnic Judeţean şi înaintarea la Secretariatul Tehnic Central

decembrie 2020

STJ

DAJ,

INS,

in curs
STC

in curs

Activități și Subactivități

Termen final

1)

Responsabili

Colaboratori

Stadiu

13.1.2 Sectorizarea teritoriului localităților
a) - Elaborarea instrucțiunilor de sectorizare și trimiterea lor la STJ
b) - Instruirea personalului care va participa la sectorizarea teritoriului localităţilor
c) -Intocmirea formularelor S1 de către primării şi înaintarea lor la Secretariatul Tehnic Judeţean

15 iulie 2020
31 iulie 2020
ianuarie 2021

INS
STJ
Primarii

STC
STC
CCOMR

d) - Intocmirea formularelor S2 de către Secretariatul Tehnic Judeţean şi trimiterea lor la primării

martie 2021

STJ

STC

e) -Intocmirea formularelor S3 de către Secretariatul Tehnic Judeţean şi înaintarea lor la Secretariatul Tehnic Central

ianuarie 2021

STJ

STC

f) - Intocmirea formularelor S4 de către Secretariatul Tehnic Judeţean şi trimiterea lor la primării

martie 2021

STJ

STC

13.2. Proceduri de asigurare a calitatii datelor statistice - pentru criteriile prevazute de regulamentele europene in vigoare: (1)
permanent
relevanta, (2) acuratete, (3) actualitate si punctualitate, (4) accesibilitate si claritate, (5) comparabilitate, (6) coerenta

INS

STC, STJ

14. Pregătire hărți, metodologie georeferențiere, implementare georeferentiere

martie 2022

INS

STC, STJ

15. Dezvoltare cerințe informatice pentru - editare a datelor (validare, corecții, input, estimare, etc) și - dezvoltare plan tabelare
(proiectare machete tabele)

ianuarie 2022

INS

STC

16. Proiectare și testare aplicație colectare date (inclusiv chestionar electronic); pregătire si testare manuale de instrucțiuni
utilizare și completare (instrumentar statistic), instruire personal INS și DTS pentru utilizare

ianuarie 2021

INS

STC

16.1. Elaborare cerințe informatice de proiectare a chestionarului electronic

decembrie 2020

INS

STC, STJ

realizat

16.2. Elaborare cerințe informatice de monitorizare a activității de colectare a datelor

20 septembrie 2020 INS

STC, STJ

ealizat

16.3. Proiectarea chestionarului electronic
16.4. Proiectare sistem monitorizare a activității de colectare a datelor

30 iunie 2020
aprilie 2021

INS
INS

STC, STJ
STC

realizat
in curs

16.5. Elaborarea manualului recenzorului, a ghidului metodologic și a instrucțiunilor pentru ancheta de control (după caz)

februarie 2021

INS

STC, STJ

in curs

16.6. Elaborarea materialelor auxiliare (legitimații, norme privind persoanele care participă la recensământ etc.)

martie 2021

INS, MADR

STC, STJ

in curs

16.7. Testare instrumentar statistic la DTS (anterior recensamantului de proba/ pilot)
16.8. Definitivare instrumentar statistic (după pilot)
16.9. Instruirea personalului DTS pentru utilizarea aplicațiilor informatice și a componentelor de infrastructură informatică
achiziționate (Train of trainers).

septembrie 2020
februarie 2021

DTS
INS

INS, STC, STJ
STC, STJ

realizat
in curs

februarie 2021

INS

STC, STJ, DTS

a) Stabilirea necesarului materialelor de recensământ pe comune, orașe, municipii, sectoare ale Mun. București (tablete, manualul
februarie 2021
recenzorului, ghidul metodologic, nomenclatoare, materiale auxiliare). Comunicarea necesarului la STC.

STJ

STC

in curs

realizat
realizat
in curs

in curs

16.10. Tipărire instrumentar statistic, după caz (pentru pilot și recensământul efectiv) - ghid, manual

b) Stabilirea necesarului materialelor de recensământ pe județe
c) Tipărirea materialelor de recensământ și distribuirea acestora în teritoriu (exclusiv tablete)
17. Dezvoltare și testarea sistemului integrat IT de prelucrare (editare și tabelare, diseminare), achiziții infrastructură IT, instruire
personal INS și DTS pentru utilizare

februarie 2021
aprilie 2021

STC
STC

STJ
STJ

in curs

17.1. Elaborare cerințe sistem informatic

31 decembrie 2020

INS

STC, STJ

realizat

17.2. Achiziție elemente infrastructura și operaționalizare sistem informatic
17.3. Dezvoltare aplicație editare (validare, corecții, estimare, rezultate etc)
17.4. Dezvoltare aplicație tabelare, diseminare

31 martie 2021
mai 2021
decembrie 2021

INS
INS
INS

STC, STJ
STC, STJ
STC, STJ

in curs

Activități și Subactivități
17.5. Instruirea personal INS și DTS pentru utilizare
18. Stabilire necesar spații suplimentare, închiriere/ pregătire spații, după caz, pentru personal, depozitare, instruiri, proceduri de
lucru etc
19. Call Center - operationalzare si operare, cf. OUG nr.22/2020
19.1 Implementare Call Center responsabili STS/INS
19.2 Operare Call Center

Termen final

1)

Responsabili

2020-2021

INS

ianuarie 2021

STJ, STC

aprilie 2021
iulie 2021

STS, INS
INS

aprilie 2021
septembrie 2020
septembrie 2020
octombrie 2020

DTS
STC
INS
STJ

Colaboratori

Stadiu

STC, STJ

B. ACTIVITATEA ÎN TEREN
1. EFECTUAREA RECENSĂMÂNTULUI DE PROBĂ (PILOT)
1.1. Achiziție - cartele SIM
1.2. Elaborarea și transmiterea normelor pentru selectarea si recrutarea personalului de recensământ
1.3. Selectarea sectoarelor de recenzare pentru recensământul de probă - pilot
1.4. Recrutarea, angajarea și instruirea personalului, care va efectua recensământul de probă (dupa caz)

STC, STJ
STJ
STC, STJ
DTS, DAJ

realizat instruire

Activități și Subactivități

Termen final

1)

Responsabili

Colaboratori

Stadiu

1.5. Asigurarea instrumentarului statistic pentru efectuarea recensământului de probă în teritoriu; pregatirea instrumentarului
statistic pentru recensamantul de proba la nivel de DTS

septembrie 2020

INS, DTS

STC, STJ

realizat

1.6. Efectuarea recensământului de probă la exploatațiile agricole din cadrul sectoarelor selectate

30 octombrie 2020

STJ

STC

realizat

1.7. Prelucrarea datelor din recensământul de probă
1.8. Evaluare rezultate și stabilirea eventualelor măsuri pentru îmbunătățire

5 noiembrie 2020
5 noiembrie 2020

INS
INS

STC, STJ
STC, STJ

realizat
realizat

ianuarie 2021
aprilie 2021
aprilie 2021
aprilie 2021
august 2021

STC
STJ
STJ

STJ
Primarii

DAJ

STJ

28 februarie 2021

STJ, DTS

STC

3.2. Monitorizarea distribuirii instrumentarului de recensământ (inclusiv a tabletelor) către personalul de recensământ

30 aprilie 2021

STJ, DTS

Primarii

3.3. Instructaj cu principalele probleme legate de efectuarea RGA cu delegații CJR
3.4. Instructaj, la nivelul fiecărui județ, cu participarea președinților CCOMR (comisii de recensământ teritoriale), recenzorilor,
recenzorilor șefi, coordonatorilor
3.5. Recenzarea exploatațiilor agricole
3.6. Deplasări și comunicare în cadrul județului/localității pentru acțiunile de pregătire/instruire și recenzare (carburanți, cheltuieli
cu poșta, telefon)

30 martie 2021

STC

STJ

30 aprilie 2021

STJ

STC

31 iulie 2021

STC, STJ

30 aprilie 2021

STJ

3.7. Monitorizarea, la nivel local, județean și central, a colectării datelor din exploatațiile agricole, inclusiv calitatea lor

31 iulie 2021

INS, DTS

STC, STJ

3.8. Predarea/primirea materialelor utilizate la recensământ/tablete
4. EFECTUAREA ANCHETEI DE CONTROL (dupa caz)
4.1. Recrutarea si ALOP, instruirea personalului, care va efectua Ancheta de control
4.2. Efectuarea Anchetei de control la exploatațiile agricole din cadrul sectoarelor selectate
4.3. Prelucrarea datelor
4.4. Analiza rezultatelor și concluzii
C. PROCESAREA INFORMAȚIILOR, ANALIZA DATELOR
1. La nivel județean
1.1. - Analiza și validarea datelor recenzate la nivel de județ
2. Nivel central

septembrie 2021

STJ

Primarii

septembrie 2021
august 2021
august 2021
septembrie 2021

STJ
STJ
INS
STC, STJ

STC
STC, STJ

octombrie 2021

DTS, STJ

STC

2.1. - Monitorizarea procesului de prelucrare și validare logică a datelor, conform cerințelor de prelucrare, la nivelul județelor

octombrie 2021

INS, STC

STJ

2.2. - Efectuarea controlului logic și rezolvarea erorilor
2.3. - Elaborarea tabelelor de control, verificarea și analiza datelor la nivelul țării
2.4. - Efectuarea de corecții automate, rezultate din analiza datelor centralizate
2.5. - Validarea rezultatelor finale ale RGA
3. Arhivarea datelor primare, protecție microdate
D. DISEMINAREA REZULTATELOR FINALE
1. - Prezentarea rezultatelor provizorii și supunerea acestora spre aprobare de către CCR
2. - Diseminarea rezultatelor provizorii prin comunicat de presă

octombrie 2021
noiembrie 2021
decembrie 2021
ianuarie 2022
mai 2022

INS, STC
INS, STC
INS, STC
INS, STC
INS

STJ
STJ
STJ

martie 2022
martie 2022

INS, STC
INS, STC

2. RECRUTAREA PERSONALULUI PENTRU RECENZAREA EXPLOAT AȚIILOR
2.1. Stabilirea modului de recrutare și selecție a personalului de recensământ (stabilire procedură de lucru, locații, tematica de
verificare a cunoștințelor etc)
2.2. Recrutarea personalului de recensământ
2.3. Selectarea personalului de recensământ
2.4 Asigurarea personalizarii materialelor destinate recenzorilor, recenzorilor sefi si coordonatorilor locali
2.5. ALOP personal recensamant
3. PREGĂTIREA ȘI RECENZAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE
3.1. Monitorizarea distribuirii instrumentarului de recensământ (inclusiv a tabletelor) la nivel de județ, pregatirea tabletelor pentru
utilizare la recensamant

Activități și Subactivități
3. Diseminarea rezultatelor pentru Eurostat
3.1. - Pregătirea fișierului Eurofarm
3.2. - Aplicarea procedurilor Eurostat de clasificare pentru constituirea tipologiei exploatațiilor agricole
3.3. - Transmiterea fișierului Eurofarm la Eurostat cu datele solicitate
4. Elaborarea planului editorial pentru publicarea rezultatelor finale ale RGA
5. Publicații
- Volumul I - „Date generale ale Recensământului General Agricol 2020, la nivel național”;
- Volumul II - Date generale, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe”

1)

Termen final

1)

Responsabili

martie 2022
martie 2022
martie 2022
martie 2022

INS, STC
INS, STC
INS, STC
INS, STC
INS, STC

decembrie 2022

INS

Colaboratori

Stadiu

termenele finale vor fi analizate periodic pentru a vedea daca sunt afectate de organizarea si efectuarea alegerilor nationale, evolutia pandemie COVID-19 si a masurilor pentru prevenirea si
raspandirea acestuia la nivel national
Notă: Se au în vedere atribuțiile fiecărei instituții conform prevederilor OUG nr.22/2020
ABREVIERI
RGA - Recensământul General Agricol
INS - Institutul Naţional de Statistică
MADR - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
MAI - Ministerul Afacerilor Interne
STS- Serviciul de Telecomunicații Speciale
MFP - Ministerul Finanţelor Publice
APIA - Agentia de Plati si Interventii in Agricultura
DTS - Direcţii Teritoriale de Statistică
DAJ - Direcţii de Agricultură Județene
CC - Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol
STC - Secretariatul Tehnic Central
CJR - Comisia judeţeană pentru recensământ (inclusiv a Mun.Bucuresti)
STJ - Secretariat tehnic judeţean şi al Municipiului Bucureşti (include si STMB)
CCOMR - Comisia Comunală, Orăşenească, Municipală şi a Sectoarelor Municipiului Bucureşti pentru recensământ (include si
CMBR)

Formular S1
ROMÂNIA
RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2020

(se transmite și la comisia județeană recensământ)

JUDEŢUL
Primăria comunei/orașului/ municipiului/ sectoarelor municipiului Bucureşti

Secţia nr
Sectorul nr
COMPONENŢA SECTORULUI DE RECENSĂMÂNT

Numărul
Numerele de
exploataţiilor
casă incluse în
agricole incluse
sector
în sector

Nr.
crt.

Localitatea
componentă/satul

Denumirea străzilor, pieţelor, aleilor etc.

0

1

2

3

Total

X

X

X

Data completării
(zi/luna/an)

Primar,

Secretar,

4

Formular S2
ROMÂNIA
RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2020

(se trimite și la primărie)

JUDEŢUL
Primăria comunei/orașului/ municipiului/ sectoarelor municipiului Bucureşti

Numele şi prenumele
Recenzor şef

Secţia nr

COMPONENŢA SECŢIEI DE RECENSĂMÂNT

Nr.
sector

Numele şi prenumele recenzorului

Numărul exploataţiilor agricole incluse
în sector

1

2

3

TOTAL

X

Data completării
(zi/luna/an)

Preşedinte CJR/MB,

Formular S3
ROMÂNIA
RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2020

(se transmite și la secretariatul tehnic central)

JUDEŢUL

ÎMPĂRŢIREA TERITORIULUI JUDEŢULUI (MUNICIPIULUI BUCUREŞTI) ÎN
UNITĂŢI DE RECENSĂMÂNT
Nr.
crt.

Municipiul/oraşul/comuna/ sectoarele
municipiului Bucureşti
(Primării)

0

1

Numărul
Numărul de Numărul de
total de
secţii de
sectoare de
exploataţii
recensământ recensământ
agricole
2

3

4

Total
Data completării
(zi/luna/an)

Preşedinte CJR/MB,

Formular S4
ROMÂNIA
RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2020

(se transmite la comisia locală pentru recensământ)

JUDEŢUL
Primăria comunei/ sectoarelor municipiului Bucureşti/ orașului/ municipiului

SITUAŢIA DEFINITIVĂ A DELIMITĂRII TERITORIULUI LOCALITĂŢILOR ÎN UNITĂŢI DE
RECENSĂMÂNT
Nr.
Numărul
Localitatea componentă/satul
Crt.
secţiei
0

1

2

Numărul
sectorului
3

Numărul
exploataţiilor Numărul
agricole din recenzorului
sector
4

Numele si
prenumele
recenzorului

5

Data completării
(zi/luna/an)

Preşedinte CJR/MB,

6

Formular L1

ROMÂNIA
RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2020
JUDEŢUL

Întocmit de
(numele şi prenumele, functia)

Primăria comunei/orașului/ municipiului/ sectoarelor municipiului Bucureşti
Localitatea componentă/ satul

Data completării
(zi/luna/an)

LISTA
exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, (exploatație agricola individuala persoana fizică autorizata, intreprindere individuala, intreprindere
familială), cu domiciliul fiscal în localitate, care utilizează suprafețe agricole și/ sau dețin efective de animale pe raza localitatii

Nr.
crt

NUMELE ŞI PRENUMELE
CAPULUI EXPLOATAȚIEI AGRICOLE
FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

STRADA

0

1

2

NUMĂR

NUMĂR UNIC
DE IDENTIFICARE
(ID APIA)

EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ FĂRĂ PERSONALITATE
JURIDICĂ*)
utilizează suprafaţă agricolă
ha

*)

3

4

ari
5

deține efective de
animale
6

NOTĂ: În coloana 5 se înscrie suprafaţa agricolă utilizată, iar în coloana 6 se marchează cu "X" numai în cazul în care exploataţia agricolă fără personalitate juridică deţine efective de animale.

Formular L2

ROMÂNIA
RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2020
JUDEŢUL

Întocmit de
(numele şi prenumele, functia)

Primăria comunei/ orașului/ municipiului/ sectoarelor municipiului Bucureşti
Localitatea componentă/ satul

Data completării
(zi/luna/an)

LISTA
exploataţiilor agricole fără personalitate juridică (exploatatie agricola individuala, persoana fizică autorizata, intreprindere individuala, intreprindere
familială), cu domiciliul fiscal în alte localităţi, care utilizează suprafețe agricole şi/sau dețin efective de animale pe raza localităţii

Nr.
crt

NUMELE ŞI PRENUMELE
CAPULUI EXPLOATAȚIEI AGRICOLE
FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

Județul

Localitatea

Strada

Număr

NUMĂR UNIC
DE
IDENTIFICARE
(ID APIA)

2

3

4

5

6

DOMICILIUL STABIL

EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ FĂRĂ
PERSONALITATE JURIDICĂ*)
utilizează suprafaţă agricolă
ha

0

*)

1

ari
7

deține
efective
de animale
8

NOTĂ: În coloana 7 se înscrie suprafaţa agricolă utilizată, iar în coloana 8 se marchează cu "X" numai în cazul în care exploataţia agricolă fără personalitate juridică deţine efective de animale.

Formular L3

ROMÂNIA
RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2020
JUDEŢUL

Întocmit de
(numele şi prenumele, functia)

Primăria comunei/ orașului/ municipiului/ sectoarelor municipiului Bucureşti
Localitatea componentă/ satul

Data completării
(zi/luna/an)

LISTA
exploatațiilor agricole cu personalitate juridică cu domiciliul fiscal/sediul social în localitate, care utilizează suprafețe agricole şi/sau dețin efective de
animale pe raza localităţii

Nr.
crt

DENUMIREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE
CU PERSONALITATE JURIDICĂ

ADRESA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE
CU PERSONALITATE JURIDICĂ
Strada

Număr

NUMĂR UNIC
DE
IDENTIFICARE
(ID APIA)

2

3

4

EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ
*)
CU PERSONALITATE JURIDICĂ
utilizează suprafaţă agricolă
ha

0

*)

1

ari
5

deține efective de
animale
6

NOTĂ: În coloana 5 se înscrie suprafaţa agricolă utilizată, iar în coloana 6 se marchează cu "X" numai în cazul în care exploataţia agricolă cu personalitate juridică deţine efective de animale.

Formular L4

ROMÂNIA
RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2020
JUDEŢUL

Întocmit de
(numele şi prenumele, functia)

Primăria comunei/ orașului/ municipiului/ sectoarelor municipiului Bucureşti
Localitatea componentă/ satul

Data completării
(zi/luna/an)

LISTA
exploatațiilor agricole cu personalitate juridică cu domiciliul fiscal/sediul social în altă localitate, care utilizează suprafețe agricole şi/sau dețin efective
de animale pe raza localităţii

Nr.
crt

ADRESA SEDIULUI EXPLOATAȚIEI AGRICOLE
CU PERSONALITATE JURIDICĂ
Județul

Localitatea

Strada

Număr

NUMĂR UNIC
DE
IDENTIFICARE
(ID APIA)

2

3

4

5

6

DENUMIREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE
CU PERSONALITATE JURIDICĂ

EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ FĂRĂ
PERSONALITATE JURIDICĂ*)
utilizează suprafaţă agricolă
ha

0

*)

1

ari

deține
efective
de animale

7

NOTĂ: În coloana 7 se înscrie suprafaţa agricolă utilizată, iar în coloana 8 se marchează cu "X" numai în cazul în care exploataţia agricolă cu personalitate juridică deţine efective de animale.

8

ROMÂNIA
RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL - 2020

Formularul N
Întocmit de
(numele şi prenumele, functia)

JUDEŢUL
Primăria comunei/orașului/ municipiului/ sectoarelor municipiului Bucureşti

Data completării
Localitatea componentă/ satul
(zi/luna/an)

LISTA
exploataţiilor agricole fără personalitate juridică/exploatațiilor agricole cu personalitate juridică, cu domiciliul/sediul în localitate sau in alte
localitati care deţin, dar nu utilizează suprafata agricola pe raza localităţii si nici nu a fost data spre utilizare altor exploatații

Nr.
crt

NUMELE ŞI PRENUMELE
(capului exploataţiei agricole)/DENUMIREA
UNITATII

Strada

Număr

0

1

2

3

Suprafața agricolă neutilizată

ha

*Exploatatia agricola detine dar nu utilizeaza suprafetele agricole pe raza localitatii si nici nu au fost date spre utilizare altor exploatatii agricole

ari
4

Formular C1

ROMÂNIA
RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2020
JUDEŢUL

Întocmit de
(numele şi prenumele, functia)

Primăria comunei/orașului/ municipiului/ sectoarelor municipiului Bucureşti
Data completării
zi/luna/an

LISTĂ CENTRALIZATOARE
CU NUMĂRUL EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE
CARE UTILIZEAZĂ SUPRAFEȚE AGRICOLE ȘI/ SAU DEȚIN EFECTIVE DE ANIMALE PE RAZA LOCALITĂȚII

Nr.
crt

LOCALITĂȚI COMPONENTE
(comună/ oraș/ municipiu))

Exploataţii agricole
fără personalitate juridică
cu domiciliul fiscal în localitate,
care utilizează suprafețe agricole
şi/ sau dețin efective de animale
pe raza localităţii
(L1)

0

A

1

Exploataţii agricole
fără personalitate juridică cu
domiciliul fiscal
în alte localităţi,
care utilizează suprafețe agricole
şi/ sau dețin efective de animale
pe raza localităţii
(L2)

Exploatații agricole
cu personalitate juridică
cu domiciliul fiscal/sediul social în
localitate,
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