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 REGULAMENTUL (UE) 2018/1091 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, publicat în JOUE din 07 august 2018, care prevede la art. 5 că “statele membre 
culeg şi furnizează date stucturale de bază legate de exploataţiile agricole menţionate la art. 3 alin. (2) şi 
(3) pentru anii de referinţă 2020, 2023, 2026. Datele de bază pentru anul de referinţă 2020 se culeg sub 
forma unui recensământ.

 Regulamentul de punere in aplicare  (UE) 2018/1874 al Comisiei, din 29 noiembrie 2018 privind  
datele care trebuie furnizate în  perspectiva anului 2020, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1091 al  
Parlamentului European și  al  Consiliului privind  statisticile integrate  referitoare la ferme și de  
abrogare a Regulamentelor (CE) nr.1166/2008 și  (UE)  nr.1337/2011, în ceea ce privește lista 
variabilelor și descrierea acestora, publicat în JOUE din 30 noiembrie 2018.

 OUG nr. 22 din 12.02.2020, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 
105/12.II.2020, privind Recensământul General Agricol din România – runda 2020.
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Cadrul legal privind RGA 2020:

cadrul comunitar şi legislaţia naţională



Scopul fundamental al RGA

 Scopul RGA este de a oferi informaţii esenţiale şi de calitate pentru fundamentarea şi 

punerea în aplicare a politicilor naţionale şi europene în domeniul agricol, în 

concordanţă cu Sistemul Statistic European, necesare participării României, ca stat 

membru UE, la Politica agricolă comună.

 Colectarea datelor se va face în perioada 1 februarie 2021-30 aprilie 2021, în toate 

UAT-urile din România, pentru următoarele perioade de referinţă:

 anul agricol 2020, cuprins între 1 octombrie 2019 şi 30 septembrie 2020, pentru 

variabilele privind terenurile şi persoanele care au lucrat în agricultură şi anul 

calendaristic 2020, pentru gestionarea dejecţiilor animaliere;

 ziua de 31 decembrie 2020, pentru efectivele de animale şi adăposturile pentru 

animale;

 ultimii 3 ani pentru măsurile de dezvoltare rurală.



Instituţii responsabile: Instituţii suport: 
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Instituţii responsabile şi instituţii suport



Institutul Naţional de Statistică (INS) – atribuţii RGA

 întocmeşte proiectul de buget pentru RGA;

 asigură desfăşurarea efectivă şi eficientă a RGA prin angajarea de personal suplimentar cu CIM pe 

perioadă determinată;

 elaborează metodologia, instrumentarul statistic şi cerinţele de prelucrare a datelor;

 asigură distribuirea instrumentarului statistic;

 asigură selecţia, instruirea şi coordonează activitatea personalului suplimentar angajat;

 asigură selecţia personalului RGA din teritoriu, prin direcţiile teritoriale de statistică (DJS), care 

colaborează cu direcţiile agricole judeţene, pentru RGA de probă, RGA propriu-zis şi RGA de control;

 asigură instruirea personalului RGA, în colaborare cu reprezentanţii direcţiilor agricole şi MAI/ 

Instituţiile Prefectului;

 organizează şi urmăreşte procesul de recenzare;

 avizează documentele care reflectă activitatea personalului RGA; 

 şi alte atribuţii specifice cf. OUG nr. 22 din 12.02.2020.



Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării rurale – atribuţii RGA

 întocmeşte proiectul de buget pentru RGA, în colaborare cu celelalte instituţii;

 recrutează, din rândul personalului selectat în colaborare cu INS/ DJS-uri, angajează şi 

plăteşte, pe baza documentelor justificative, avizate de DJS, personalul RGA din 

teritoriu;

 sprijină INS/ DJS-urile la distribuirea instrumentarului statistic şi a celorlalte materiale 

pentru RGA;

 monitorizează procesul de recenzare, împreună cu INS/ DJS-urile;

 analizează şi validează, împreună cu INS, rezultatele provizorii şi finale ale RGA.



Ministerul Afacerilor Interne şi 

Instituţiile Prefectului – atribuţii RGA

 MAI repartizează instituţiilor prefectului (PRF) creditele de angajament şi creditele bugetare din 
bugetul alocat pentru RGA.

 Controlează, în teritoriu, activitatea desfăşurată de PRF, în perioada de pregătire şi efectuare a 
RGA.

 Prefectul, prin structurile de specialitate ale PRF, are următoarele atribuţii:

 constituie prin Ordin comisiile judeţene de recensământ, precum şi secretariatele tehnice ale acestora;

 asigură spaţiile, mobilierul, mijloacele de telecomunicaţii necesare, depozitarea şi păstrarea 
corespunzătoare a materialelor pentru RGA, cu excepţia tabletelor;

 asigură spaţii echipate corespunzător desfăşurării instruirii personalului RGA;

 verifică şi ia măsuri pentru completarea şi actualizarea Registrelor Agricole;

 supraveghează şi se asigură că acţiunile de verificare, completare şi actualizare a denumirii drumurilor, 
străzilor, de numerotare a adreselor administrative, precum şi de stabilire a limitelor UAT şi ale 
localităţilor componente se finalizează până la 31 august 2020, în scopul sectorizării teritoriului;

 sprijină secretariatele tehnice judeţene în ducerea la îndeplinire a măsurilor din programul RGA;

 asigură, pentru facilitarea în zone greu accesibile, mijloacele de transport necesare pregătirii, organizării 
şi efectuării RGA la termenele stabilite;

 urmăreşte recrutarea personalului pentru RGA în teritoriu.



 constituie prin dispoziţie comisiile locale, cf. prevederilor OUG nr. 22 din 12.02.2020;

 asigură spaţiile, mobilierul, mijloacele de telecomunicaţii necesare, depozitarea şi păstrarea 
corespunzătoare a materialelor pentru RGA;

 asigură verificarea, completarea şi actualizarea denumirii drumurilor, străzilor, de numerotare a adreselor 
administrative, precum şi de stabilire a limitelor UAT şi ale localităţilor componente, până la 31 august 
2020, în scopul sectorizării teritoriului;

 asigură completarea şi verificarea Registrului Agricol pentru a fi folosit la întocmirea listelor unităţilor 
de recenzare şi corelarea cu datele declarate în chestionarul de recensământ;

 asigură întocmirea listelor exploataţiilor agricole de recenzat ale căror centralizatoare sunt înaintate 
Comisiei judeţene pentru RGA;

 asigură împărţirea localităţilor în sectoare şi secţii de recensământ, pe baza listelor exploataţiilor agricole 
de recenzat şi a normelor stabilite de Comisia judeţeană pentru RGA;

 sprijină secretariatele tehnice judeţene în distribuirea în teritoriu a materialelor pentru RGA;

 sprijină secretariatul tehnic judeţean la colectarea, verificarea şi returnarea către DJS-uri a 
instrumentarului statistic şi a materialelor utilizate la RGA;

 sprijină MADR şi direcţiile agricole judeţene în recrutarea personalului RGA din teritoriu, în colaborare cu 
comisiile judeţene de recensământ.

Primarii – atribuţii RGA



Etape în pregătirea şi efectuarea RGA:

 activităţi pregătitoare, inclusiv sectorizarea teritoriului;

 colectarea datelor;

 prelucrarea datelor colectate;

 validarea şi diseminarea rezultatelor;

 Pentru verificarea practică şi îmbunătăţirea aspectelor organizatorice şi tehnice, se 

efectuează un recensământ de probă, în cursul anului 2020.

 La efecturarea RGA se utilizează limitele UAT stabilite conform Legii cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

 Pentru validarea volumului şi calităţii informaţiilor înregistrate la RGA se organizează o 

anchetă de control, în cursul anului 2021.



Activităţi principale

Cf. OUG nr. 22 din 12.02.2020, la recensământ (RGA) 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.



Unitatea statistică de observare 

– exploataţia agricolă sau ferma

 Exploataţia agricolă sau ferma, atât din punct de vedere tehnic, cât şi economic, este o unitate cu o
gestiune unică şi care desfăşoară, pe teritoriul economic al României, activităţi economice în
agricultură, în conformitate cu CAEN Rev.2, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară;

Datele se vor colecta încă de la început la nivel de exploatație agricolă, nu pe puncte de lucru ale
acestora, respectiv în chestionarul pentru exploatația agricolă se vor completa date pentru toate
punctele de lucru aferente.

 Pentru geo-referențierea exploatațiilor (localizarea exploatațiilor în griduri de 1 km2), regulamentul
prevede utilizarea unui cadru de referinţă comun - sistemul standard european de caroiaj geografic,
conform cu anexa I la Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Directiva
Inspire).
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Sectorizarea teritoriului

 Sectorizarea teritoriului se va face pe baza informațiilor din Registrul agricol
2015 -2020 prin completare si verificare cu listele exploatatiilor agricole, care au
aplicat pentru obtinerea de subventii, furnizate de către APIA.

 Completarea și actualizarea Registrului agricol pentru anul 2020 este foarte
importantă pentru realizarea RGA!

Sectorizarea va fi diferită la RGA 2020 față de RGA 2010, având în vedere
„unitatea de observare” prevăzută de Regulamentul UE și metodologiile
Eurostat, respectiv exploatația agricolă, așa cum este definită.
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Instrumentarul statistic

Instrumentarul statistic ce va fi utilizat

Colectarea şi înregistrarea datelor la recensământ se realizează de către recenzori, prin 

interviu faţă în faţă, cu capul/ şeful exploataţiei agricole fără personalitate juridică/ cu 

personalitate juridică sau o altă persoană din cadrul acesteia  utilizând un chestionar 

electronic instalat pe un echipament informatic portabil (tabletă).

 Proiectarea şi realizarea machetei chestionarului

 Elaborarea manualului recenzorului, ghid de completare a chestionarului

 Elaborarea materialelor publicitare

 Elaborarea materialelor auxiliare (legitimaţii, etc)
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PROGRAMUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI EFECTUARE A RGA 2020  (1)
PROBLEME ORGANIZATORICE  ŞI ACŢIUNI PREGĂTITOARE

 Constituirea Comisiei Centrale pentru RGA 2020

 Constituirea Secretariatului Tehnic Central şi stabilirea atribuţiilor sale

 Elaborarea normelor de funcţionare  şi constituirea Comisiilor judeţene de 

recensământ şi a secretariatelor tehnice judeţene

 Constituirea comisiilor comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor Mun. 

Bucureşti

 Întocmirea listelor cu exploataţiile agricole ce vor fi recenzate

 Împărţirea localităţilor în sectoare şi secţii de recensământ

 Recrutarea personalului pentru recensământ (temporar și pentru recenzare)
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INSTRUMENTARUL STATISTIC

 Tipărire materialelor de recensământ la INS

 Distribuirea materialelor de recensământ tipărite în teritoriu

 Distribuirea tabletelor în teritoriu

 Asigurarea depozitării în condiţii optime

PROGRAMUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI EFECTUARE A RGA 2020     (2)
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În cursul anului 2020, cf. OUG nr. 22 din 12.02.2020

 Testarea instrumentarului statistic

 Instruirea, la nivel central şi judeţean, a personalului recrutat pentru recensământ

 Efectuarea în teren a recensământului de probă

 Verificarea, centralizarea datelor

 Întocmirea raportului cu rezultatele recensământului de probă

OBIECTIVE:

 Verificarea dimensionării sectorului de recensământ

 Accesibilitatea, pentru recenzor, a instrumentarului statistic

 Timpul alocat pentru acoperirea unui sector de recensământ, în vederea dimensionării sale optime

 Identificarea eventualelor probleme tehnice şi metodologice la completarea chestionarului

 Gradul de implicare şi colaborare a populaţiei (receptivitate, sinceritate, rata posibilă de non-răspuns)

PROGRAMUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI EFECTUARE A RGA 2020     (3)
RECENSĂMÂNTUL DE  PROBĂ
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 Instructajul personalului de recensământ, la nivel central şi judeţean

 Repartizarea recenzorilor, recenzorilor şefi şi coordonatorilor pe sectoare şi 

secţii de recensământ

 Recenzarea exploataţiilor agricole 

 Monitorizare

 Procesarea datelor

PROGRAMUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI EFECTUARE A RGA 2020     (4)

RECENSĂMÂNTUL PROPRIU-ZIS
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 Ancheta de control va fi realizată după finalizarea perioadei de recenzare, pe un eşantion al 

sectoarelor de recensământ

 Adaptarea /instrucţiuni de utilizare a instrumentarului

 Recrutarea şi instruirea personalului

 Efectuarea anchetei în teren

 Prelucrarea şi validarea datelor

 Întocmirea raportului pentru rezultatele anchetei

OBIECTIVE:

 Verificarea calităţii şi volumului de date şi informaţii colectate

 Aprecierea competenţei personalului de recensământ

 Organizarea, desfăşurarea şi eficienţa instructajelor

 Calitatea conţinutului metodologic al indicatorilor şi gradul lor de însuşire de către recenzori

 Frecvenţa şi dimensiunea erorilor, după natura lor

 Identificarea cauzelor care au generat tipurile de erori

PROGRAMUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI EFECTUARE A RGA 2020     (5)

ANCHETA DE CONTROL
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