
ID

Strada Nr. 

(se completează numai cu majuscule)

Bloc Scara Etaj Apart. Sector

Telefon Fax (inclusiv prefixul)

Adresa de e-mail

a) exploataţie agricolă individuală 1

2

a) regie autonomă 3

b) societate/ asociaţie agricolă (Legea 36/ 1991) 4

c) societate comercială cu capital majoritar privat (Legea 31/ 1990) 5

d) societate comercială cu capital majoritar de stat (Legea 31/ 1990) 6

e) institut/ staţiune de cercetare, unitate şcolară cu profil agricol (liceu) 7

f) consiliul local/ primărie 8

g) alte instituţii publice 9

h) unitate cooperatistă 10

i) alte tipuri (fundaţie, aşezământ religios, şcoală etc.) 11
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1.1. Numărul mapei

CAPITOLUL I.  INFORMAŢII GENERALE PRIVIND EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ
1. LOCALIZAREA EXPLOATAŢIEI AGRICOLE

2. STATUTUL JURIDIC AL EXPLOATAŢIEI AGRICOLE
    (se acceptă o singură variantă de răspuns)

1.6. Adresa exploataţiei agricole

Cod SIRUTA

1.2. Numărul formularului în cadrul mapei
(se completează numai cu majuscule)

2.2. Cu personalitate juridică:

2.1. Fără personalitate juridică:

Institutul Naţional de Statistică

b) persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială

1.4. Municipiul/ Oraşul/ Comuna

1.3. Judeţul

1.5. Localitatea componentă (satul)

Potrivit Legii nr.226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, care prevede: 
- “Prezenta lege se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice rezidente în România, precum şi celor nerezidente, care desfăşoară activităţi pe teritoriul 
României.”
- “Furnizorii de date sunt obligaţi să transmită, în mod gratuit, producătorilor de statistici oficiale date corecte, actuale şi complete, la termenele, periodicităţile, în 
forma şi după metoda de colectare prevăzute în Programul statistic naţional anual şi în conformitate cu normele metodologice.”
Cercetare statistică realizată în conformitate cu Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1166/ 2008 privind anchetele structurale în 
agricultură şi ancheta privind metodele de producţie agricolă.

Recensământul General Agricol 2010
ANCHETA DE CONTROL

Confidenţial
Numai pentru scopuri de cercetare statistică



 Nume Iniţiala tatălui

 Prenume

Localitatea componentă (satul) Cod SIRUTA

Strada

(se completează numai cu majuscule)

Bloc Scara Etaj Apart. Sector

Telefon Fax (inclusiv prefixul)

Adresa de e-mail

CAPITOLUL I.  INFORMAŢII GENERALE PRIVIND EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ
continuare

3.1. Capul exploataţiei agricole (utilizatorul) 

a) Pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică (punct 2, subpunct 2.1.)

3. DATE DE IDENTIFICARE
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            (se completează numai cu majuscule)

b) Pentru exploataţiile agricole cu personalitate juridică (punct 2, subpunct 2.2.)

3.2. Denumirea exploataţiei agricole                (se completează numai cu majuscule)

Institutul Naţional de Statistică

3.3. Adresa capului exploataţiei agricole fără personalitate juridică (utilizatorul) sau a sediului unităţii

       cu personalitate juridică 

Nr.

            (se completează numai cu majuscule)

se completează numai dacă este diferită de cea de la subpunctele 1.5. şi 1.6.



ID

4.1. Teren arabil (Cap. II, pct. 7.13.) ,

Cereale pentru boabe 

4.1.1. Grâu comun şi grâu spelt (Cap. II, pct. 7.1.a) ,

4.1.2. Grâu dur (Cap. II, pct. 7.1.b) ,

4.1.3. Porumb (Cap. II, pct. 7.1.f) ,

4.2. Grădini familiale (Cap. II, pct. 8) X X X X X X ,

4.3. Păşuni şi fâneţe (Cap. II, pct. 9.4.) ,

4.4. Culturi permanente (Cap. II, pct. 10.6.) ,

4.5. Suprafaţa agricolă utilizată (Cap. II, pct. 11) ,

4.6. Suprafaţa agricolă neutilizată (Cap. II, pct. 13.1.) ,

4.7. Suprafaţa totală a exploataţiei agricole (Cap. II, pct. 14) ,

5. EFECTIVE DE ANIMALE (la 1 decembrie 2010)

5.1. Bovine (Cap. V, pct. 28.4.)

5.2. Ovine (Cap. V, pct. 29.3.)

5.3. Caprine (Cap. V, pct. 30.3)

5.4. Porcine (Cap. V, pct. 31.4.)

5.5. Păsări (Cap. V, pct. 32.8.)

5.6. Cabaline (Cap. V, pct. 33)

5.7. Familii de albine (Cap. V, pct. 36)

6. PERSOANE CARE AU LUCRAT ÎN AGRICULTURĂ (în anul agricol 2009 - 2010)

6.1. Număr persoane (fără temporari şi alte categorii de persoane) 

6.2. Număr de zile lucrate (în echivalent 8 ore/ zi)

Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti - cod 050706
Institutul Naţional de Statistică

CAPITOLUL II.  INFORMAŢII OBŢINUTE LA ANCHETA DE CONTROL

Hectare

Număr

AC-RGA 2010/ 3

Ari

Capete

 4. SUPRAFEŢE (în anul agricol 2009 - 2010)



1 Da 2 Nu

8. Informaţiile furnizate în formularul RGA au fost obţinute prin intervievarea   (Capitolul XIV, punct 51 formular RGA)

a) şefului exploataţiei agricole 1

b) capului exploataţiei agricole 2

c) soţului/ soţiei capului exploataţiei agricole 3

d) altui membru al familiei 4

e) unei rude 5

f) părinţilor 6

g) altei persoane 7

9. Persoana intervievată la Ancheta de Control este aceeaşi cu cea de la RGA?

1 Da 2 Nu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.  Numele şi prenumele persoanei intervievate    (inclusiv iniţiala tatălui)        (se completează numai cu majuscule)

Semnătura

12.  Numele şi prenumele recenzorului            (se completează numai cu majuscule)

Semnătura Data completării 
ziua luna anul

(se acceptă o singură variantă de răspuns)

Institutul Naţional de Statistică

Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti - cod 050706 AC-RGA 2010/ 4

CAPITOLUL III.  ALTE INFORMAŢII

7.  În perioada 2 decembrie 2010 - 31 ianuarie 2011 aţi fost vizitat de recenzor?

10. Probleme întâlnite la recenzarea exploataţiilor agricole (se completează în clar, de către recenzor, tipul de problemă cu 
care s-a confruntat la colectarea, în teren, a datelor şi informaţiilor)


