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1. Introducere 

Recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) şi 

legislaţia europeană referitoare la statistica structurilor agricole prevăd organizarea şi efectuarea 

de recensăminte generale agricole la intervale de 10 ani. 

Recensămîntul General Agricol (RGA) 2011 va fi primul recensămînt cu caracter general 

implementat în Republica Moldova. Acesta va fi realizat în cadrul rundei mondiale 2010 a 

Recensămintelor Agricole şi va permite obţinerea de date relevante necesare evaluării politicilor 

agricole, va asigura informaţiile necesare pentru elaborarea Registrului statistic al exploataţiilor 

agricole.  

Principiile metodologice şi organizatorice de bază privind efectuarea RGA” au fost  

elaborate în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi 

Alimentaţie, prezentate în cadrul Programului Recensămîntului Mondial Agricol 2010 şi cu 

Regulamentul (СE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului UE privind 

anchetele structurale în agricultură, ţinîndu-se cont şi de practica internaţională în domeniu a 

Oficiilor Naţionale de Statistică, de specificul şi particularităţile agriculturii Republicii Moldova, 

precum şi de experienţa acumulată cu ocazia efectuării recensămîntului agricol de probă din 

2008 şi 2010. 

Acest document include informaţii despre scopul şi obiectivele recensămîntului general 

agricol, cadrul legal şi organizatoric, personalul temporar de recensămînt şi atribuţiile acestuia, 

unitatea de observare şi sfera de cuprindere a recensămîntului general  agricol, perioada de 

referinţă şi modalitatea de colectare a informaţiei, sarcina pentru personalul temporar de 

recensămînt,  confidenţialitatea şi protecţia datelor personale, finanţarea RGA, precum şi cu 

privire la alte aspecte relevante. 

Organizarea şi efectuarea RGA se realizează sub aspect tehnico-metodologic de către 

Biroul Naţional de Statistică în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi 

organele administraţiei publice locale. 
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2. Scopul şi obiectivele recensămîntului general agricol 

Pregătirea şi efectuarea recensămîntului general  agricol se vor realiza în conformitate cu 

prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 309 din 17 martie 2007 „Cu privire la efectuarea 

recensămîntului general agricol” (Monitor Oficial al RM, 2007, nr.43-46, art.337), Hotărîrii 

Guvernului nr.992 din 3 septembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru 

realizarea recensămîntului general agricol’’ (Monitor Oficial al RM, 2007, nr. 146-148, art.1035) 

şi a Hotărîrii Guvernului nr.371 din 6 mai 2010 “Cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

recensămîntului general agricol din 2010” (Monitorul Oficial al     Republicii Moldova, 2010, 

nr.72-74, art.448).  

Scopul RGA este de a furniza către autorităţile publice centrale şi locale, publicul larg a 

unor date statistice relevante pentru fundamentarea politicilor naţionale aferente agriculturii şi 

dezvoltării rurale, precum şi pentru desfăşurarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la 

Uniunea Europeană. 

Obiectivele principale ale RGA: 

• obţinerea datelor exhaustive privind caracteristicile structurale ale agriculturii în urma 

transformărilor ce au avut loc în perioada postprivatizării; asigurarea cu date complexe şi 

comparabile privind activitatea agricolă la nivel naţional și raional, precum și unele date 

pe unităţile administrativ-teritoriale  de nivelul 1;  

• determinarea tipologiei exploataţiilor agricole, a modului de utilizare a terenurilor 

agricole, tipului activităţilor desfăşurate în cadrul unităţilor agricole, potenţialului 

productiv al acestora în funcţie de suprafaţa agricolă utilizată, gradului de parcelare a 

acesteia, irigaţii, fertilizări, efective de animale, construcţii agricole, utilaje şi echipamente 

agricole, forţa de muncă, etc.; 

• consolidarea sistemului de statistici agricole, organizarea unei baze de date solide în 

perioadele intercensitare, care ar face posibilă efectuarea unui sistem de anchetă prin 

sondaj în agricultură, pornind de la o bază de date actualizată.  
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3. Cadrul legal 

RGA va fi implementat în baza următoarelor acte juridice: 

• Hotărîrea Guvernului nr.309 din 17 martie 2007 ”Cu privire la efectuarea 

recensămîntului general agricol”, care include prevederi referitoare la:  

- stabilirea tipurilor unităţilor agricole care urmează să facă obiectul recensămîntului: 

- crearea Comisiei republicane pentru recensămîntul general agricol în vederea gestionării 

şi coordonării activităţilor de pregătire şi efectuare a recensămîntului. 

- atribuirea unor responsabilităţi şi competenţe Biroului Naţional de Statistică, 

Ministerului Economiei, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare,  Ministerului 

Afacerilor Externe şi Integrării Europene; 

• Hotărîrea Guvernului nr.839 din 25 iulie 2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

Comisiei republicane pentru recensămîntul general agricol”; 

• Hotărîrea Guvernului nr. 992 din 03 septembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Planului 

de acţiuni pentru realizarea recensămîntului general agricol ”; 

• Hotărîrea Guvernului nr.1490 din 26 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea 

modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”; 

• Hotărîrea Guvernului nr.500 din 14 august 2009 ”Cu privire  la iniţierea negocierilor 

asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului 

Suediei privind finanţarea efectuării recensămîntului general agricol în Republica 

Moldova în perioada 2009 - 2012”; 

• Hotărîrea Guvernului nr. 903 din 24 septembrie 2010 ”Cu privire  la acordarea 

deplinelor puteri domnului Veaceslav Negruţa, ministru al finanţelor, pentru semnarea 

Acordului specific între Guvernul Regatului Suediei şi Guvernul Republicii Moldova 

privind suportul recensămîntului general agricol în Republica Moldova în perioada 2010 

- 2012”; 
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•  Hotărîrea Guvernului nr.371 din 6 mai 2010“Cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

recensămîntului general agricol din 2010” (modificată prin HG nr. 898 din 24 

septembrie 2010); 

• Hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale privind organizarea 

recensămîntului agricol în unităţile respective şi crearea comisiilor teritoriale pentru 

recensămînt. 

4. Cadrul organizatoric 

4.1 Principii generale de organizare a RGA 

La nivel naţional activităţile de pregătire, organizare şi desfăşurare a  recensămîntului 

general agricol se efectuează sub coordonarea Comisiei republicane pentru recensămîntul general 

agricol, potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 309 din 17 martie 2007 „Cu privire la 

efectuarea recensămîntului general agricol” (Monitor Oficial al RM, 2007, nr.43-46, art.337) şi 

sunt implementate de Biroul Naţional de Statistică. 

Atribuţiile principale ale Comisiei republicane pentru recensămîntul general agricol sunt 

următoarele: 

- examinarea proiectelor hotărîrilor, dispoziţiilor de Guvern legate de organizarea şi  

efectuarea recensămîntului; 

- coordonarea acţiunilor privind organizarea lucrărilor de pregătire şi efectuare a 

recensămîntului general agricol, de prelucrare a informaţiei obţinute şi de diseminare a 

rezultatelor; 

- coordonarea activităţii comisiilor teritoriale pentru recensămîntul general agricol; 

- examinarea şi aprobarea principiilor organizatorice de efectuare a recensămîntului şi 

programului acestuia; 

- evaluarea realizării acţiunilor legate de securitatea şi asigurarea ordinii publice în 

perioada efectuării recensămîntului, precum şi a acţiunilor de popularizare a 

informaţiilor privind recensămîntul general agricol; 
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- examinarea desfăşurării activităţilor de atragere a resurselor financiare pentru 

acoperirea cheltuielilor legate de pregătirea şi efectuarea recensămîntului; 

- audierea informaţiei privind rezultatele realizării recensămîntului agricol de probă şi 

determină gradul de pregătire pentru efectuarea recensămîntului propriu-zis; 

- monitorizarea lucrărilor de efectuare a recensămîntului general agricol şi etapele de 

prelucrare a datelor. 

La nivel teritorial ( municipiu, raion, U.T.A. Găgăuzia), conform Hotărîrii Guvernului 

Nr.992 din  03.09.2007 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru realizarea 

recensămîntului general agricol” (Monitor Oficial al RM 2007, Nr.146-148 , art. nr. 1035), au 

fost constituite comisii de recensămînt raionale, ale municipiilor Chişinău şi Bălţi, U.T.A. 

Găgăuzia, care au atribuţii de asigurare a efectuării în bune condiţii a tuturor lucrărilor de 

pregătire şi desfăşurare a recensămîntului general agricol în localităţile administrate. 

4.2 Distribuirea funcţiilor organelor publice implicate în efectuarea RGA 

La nivel naţional: 

Organul administraţiei publice centrale, responsabil de pregătirea şi efectuarea RGA, 

prelucrarea datelor obţinute, generalizarea rezultatelor, precum şi de asigurarea metodologică a 

recensămîntului este Biroul Naţional de Statistică (BNS). 

BNS v-a avea următoarele funcţii: 

- managementul metodologic şi organizatoric, planificarea, coordonarea lucrărilor şi 

controlul asupra executării lor la toate nivelele; 

- elaborarea şi aprobarea principiilor metodologice şi organizatorice de bază de efectuare 

a recensămîntului general agricol; 

- proiectarea şi aprobarea chestionarelor de recensămînt în colaborare cu organele 

publice centrale în cauză; 

- pregătirea instrumentarului de bază şi auxiliar necesar pentru efectuarea 

recensămîntului în conformitate cu normele metodologice referitor la colectarea şi 

prelucrarea datelor; 

- multiplicarea instrumentarului metodologic şi organizatoric al recensămîntului; 
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- organizarea în comun cu alte instituţii publice interesate a publicităţii în toate etapele 

de pregătire şi desfăşurare a RGA, colaborarea cu mass-media; 

- dezvoltarea programelor de instruire a personalului de recensămînt pentru oficiile 

teritoriale de statistică (OTS); 

- organizarea selectării, recrutării şi instruirii personalului de recensămînt; 

- coordonarea activităţii OTS şi instruirea specialiştilor acestora în materie de organizare 

şi efectuare a RGA în teritoriu; 

- asigurarea OTS cu instrumentarul de recensămînt, consumabile şi alte echipamente 

necesare efectuării RGA; 

- asigurarea confidenţialităţii şi protecţia datelor obţinute la RGA; 

- dezvoltarea conceptului referitor la sistemul de prelucrare automată a datelor RGA; 

- recepţia materialelor de recensămînt şi prelucrarea automată a datelor RGA în vederea 

obţinerii totalurilor aferente rezultatelor finale ale RGA; 

- analiza rezultatelor RGA, pregătirea raportului final referitor la efectuarea acestuia; 

- crearea unei bazei de date centralizate cu privire la rezultatele RGA şi dezvoltarea 

căilor de acces la baza de date pentru diferite categorii de utilizatori, asigurarea 

confidenţialităţii datelor primare; 

- publicarea şi diseminarea rezultatelor RGA. 

La nivel teritorial, BNS prin intermediul oficiilor teritoriale de statistică vor avea 

următoarele funcţii: 

- organizarea şi efectuarea RGA în teren în conformitate cu Planul organizatoric de 

pregătire şi efectuare în teren a operaţiunilor RGA, aprobat de BNS; 

- colaborarea cu administraţia publică locală în vederea organizării şi efectuării 

acţiunilor legate de elaborarea listelor unităţilor de observare agricole; 

- colaborarea cu administraţia publică locală în vederea distribuirii/localizării sectoarelor 

şi secţiilor de recensămînt; 

- colaborarea cu organele teritoriale ale afacerilor interne în vederea asigurării securităţii 

şi siguranţei personalului de recensămînt şi a integrităţii documentaţiei de recensămînt; 
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- selectarea şi recrutarea personalului de recensămînt temporar în vederea desfăşurării 

activităţilor în teren; 

- instruirea personalului de recensămînt temporar şi a conducătorilor (sau 

reprezentanţilor) întreprinderilor agricole cu privire la aspectele efectuării RGA şi 

modului în care trebuie completată documentaţiei de recensămînt; 

- colectarea datelor primare de la unităţilor de observare agricole, sistematizarea datelor 

primare şi informarea periodică a BNS şi comisiilor teritoriale de recensămînt cu 

privire la procesul înregistrării şi problemele existente; 

- recepţia documentaţiei de recensămînt de la  personalul de recensămînt, precum şi de 

la întreprinderile şi organizaţiile incluse în recensămînt, verificarea şi finalizarea 

documentaţiei pentru prelucrarea automată şi transmiterea acesteia către BNS, în 

ordinea stabilită; 

- pregătirea raportului referitor la efectuarea în teren a recensămîntului şi transmiterea 

acestui raport către BNS. 

 

5. Sfera de cuprindere  la recensămîntul general  agricol şi unitatea de observare  

Recensămîntul general agricol va acoperi întregul teritoriu al  ţării (cu excepţia teritoriilor 

Unităţii administrativ-teritoriale din partea stîngă a Nistrului şi a municipiului Bender), atît 

mediul rural, cît şi cel urban şi va cuprinde toate exploataţiile agricole, inclusiv gospodăriile 

auxiliare ale populaţiei, indiferent de mărime.  

Exploataţia agricolă 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. 

Unitatea agricolă de mici dimensiuni este gospodăria casnică din mediul urban cu 

suprafaţa terenului de pînă la 10 ari şi cresc doar cîteva păsări (pînă la 20 capete) precum şi 

întovărăşirile pomilegumicole. 
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În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 309 din 17 martie 2007 „Cu privire la 

efectuarea recensămîntului general agricol”, RGA va include următoarele categorii de unităţi: 

a) unităţi agricole cu orice formă organizatorico–juridică; 

b) gospodării agricole auxiliare ale altor întreprinderi; 

c) gospodării auxiliare ale familiilor, membrii cărora sunt deţinători de terenuri agricole 

şi/sau animale, păsări agricole, familii de albine; 

d) întovărăşiri pomicole, loturi pomicole şi legumicole; 

e) alte persoane juridice şi fizice care deţin în proprietate sau în folosinţă terenuri     

şi/sau animale şi păsări agricole, familii de albine; 

Prima categorie menţionată (a) include toate întreprinderile cu activitatea agricolă, ca 

activitate principală cu diferite forme de organizare juridică (societăţi cu răspundere limitată, 

cooperative de producţie, societăţi pe acţiuni, întreprinderi de stat, gospodăriile ţărăneşti (de 

fermier), etc.). 

Cea de-a doua categorie (b) include unităţile agricole auxiliare ale întreprinderilor şi 

organizaţiilor neagricole, care au producţie agricolă.  

Cea de-a treia categorie (c) include gospodăriile auxiliare ale cetăţenilor – forma de 

producţie  a produselor agricole bazată pe activitatea realizată de cetăţeni sau de membrii 

familiilor acestora (în special pe loturile din vecinătatea locuinţei) în scopul satisfacerii 

necesităţilor alimentare sau alte nevoi. 

Cea de-a patra categorie (d) include întovărăşirile pomicole care sunt organizaţii 

necomerciale, create de cetăţeni în condiţii benevole în vederea soluţionării unor probleme 

sociale asociate activităţilor de cultivare a legumelor şi pomilor, precum şi a altor probleme.  

Cea de-a cincia categorie (e) se referă la cetăţenii care deţin terenuri agricole, fie primite 

drept cote părţi, moştenite, procurate sau arendate, dar care nu şi-au înregistrat aceste terenuri în 

modul stabilit, alte persoane juridice şi fizice cu producţie agricolă, care  nu apar în nici una din 

cele patru categorii de mai sus.  
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Persoanele care urmează să participe la interviuri (autoînregistrări) în cursul 

recensămîntului sînt: conducătorii sau persoanele delegate ale acestora, care reprezintă 

întreprinderea agricolă (unitatea economică) sau gospodăria ţărănească; capul gospodăriei 

auxiliare a familiei (sau membrul acesteia), care are sarcina administrării activităţilor agricole a 

gospodăriei.   

Următoarele activităţi economice nu fac obiectul recensămîntului: 

- vînătoarea, creşterea cailor de curse; 

- silvicultura si exploatarea forestieră; 

- piscicultura; 

- prestarea de servicii în agricultură (mecanizarea, chimizarea şi protecţia fito-sanitară, 

îmbunătăţiri funciare şi irigaţii, etc.) 

Baza de formare a colectivităţii generale de unităţi statistice ce vor fi supuse 

recensămîntului, sunt listele exploataţiilor agricole, întocmite în conformitate cu metodologia 

elaborată de BNS. 

6. Programul recensămîntului general agricol  

Programul recensămîntului general agricol este elaborat în conformitate cu Regulamentul 

(CE) nr.1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului UE şi cu recomandările FAO. 

Programul RGA include indicatorii referitor la: dimensiunea şi structura terenurilor 

agricole; suprafeţele însămînţate; efectivele de animale şi păsări; resursele umane şi 

caracteristicile demografice ale acestora; construcţiile agricole, mijloacele tehnice şi 

echipamentele agricole; produsele de uz fitosanitar, fertilizanţi şi irigaţii, activităţile neagricole 

ale producătorilor agricoli, etc. 

Instrumentarul de bază, care conţine informaţia despre exploataţiile agricole, colectată în 

cadrul recensămîntului este chestionarul de recensămînt. 

Chestionarul (formularul) RGA – document cu un format prestabilit, care conţine 

informaţia vizînd exploataţiile agricole, colectată în cadrul recensămîntului general agricol. 

Formularele chestionarelor RGA se coordonează cu instituţiile interesate şi se aprobă de BNS.  
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În cadrul recensămîntului general agricol vor fi utilizate 2 tipuri de chestionare: 

– formularul 1-RGA; 

– formularul 2-RGA. 

Fiecare chestionar va fi destinat pentru obţinerea datelor de la o anumită categorie de 

exploataţii agricole şi anume: 

Chestionarul (formularul) 1-RGA – este destinat pentru următoarele categorii de 

exploataţii agricole: 

- întreprinderile agricole cu şi fără personalitate juridică; 

- gospodăriile agricole auxiliare ale altor întreprinderi; 

- gospodăriile auxiliare ale populaţiei din mediul rural; 

- deţinătorii de loturi pomicole şi legumicole şi gospodăriile auxiliare ale populaţiei din 

mediul urban, care întrunesc cel puţin una din condiţiile: 

 deţin terenuri agricole de 10 ari şi peste; 

 deţin sere cu suprafaţa de 1 ar (100 m2) şi peste; 

 deţin cel puţin 1 animal de specie: bovină, porcină, ovină, caprină; 

 deţin 20 şi peste păsări agricole. 

Chestionarul (formularul) 2-RGA – este destinat unităţilor agricole de dimensiuni mici şi 

anume: 

- membrii întovărăşirilor pomicole deţinători de loturi pomicole şi viticole; 

- gospodăriile populaţiei din mediul urban, care întrunesc simultan următoarele condiţii: 

 suprafaţa terenului agricol sub 10 ari; 

 suprafaţa serelor pînă la 1 ar; 

 nu dispun de animale de specie: bovină, ovină, caprină, cabalină; 

 au pînă la 20 păsări agricole. 

Programul chestionarului 1 – RGA include 9 capitole: 

– Capitolul I    -    Informaţii generale privind exploataţia agricolă 

– Capitolul II  –    Modul de utilizare a terenului 
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– Capitolul III   -   Efective de animale 

– Capitolul IV  -   Construcţii agricole, mijloace tehnice şi echipament 

– Capitolul V   -    Forţa de muncă 

– Capitolul VI  –   Produse de uz fitosanitar, fertilizanţi şi irigaţii 

– Capitolul VII  – Agricultura ecologică, degradarea solului şi dezvoltarea rurală 

– Capitolul VIII - Activităţi neagricole 

– Capitolul IX   -  Localizarea suprafeţelor agricole şi a efectivelor de animale 

Programul chestionarului 2 – RGA include 3 capitole: 

– Capitolul I   - Informaţii generale. 

– Capitolul II  - Modul de utilizare a terenurilor 

– Capitolul III - Efective de animale 

7. Momentul şi perioadele de referinţă  

 Colectarea datelor pentru Recensămîntul General Agricol din Moldova se va desfăşura în 

perioada 15 martie - 15 aprilie 2011. 

Momentul de referinţă este: 

1 martie 2011 pentru existenţa: 

- Efectivelor de animale, 

- Construcţiilor agricole, 

- Maşinilor şi echipamentelor. 

 

Perioadele de referinţă sunt: 

Anul agricol 1 noiembrie 2009 – 31 octombrie 2010 pentru: 

- Utilizarea terenurilor, 

- Credite şi subvenţii, 

- Destinaţia producşiei agricole, 

- Forţa de muncă, 

- Utilizarea produselor de uz fitosanitar, fertilizanţi, 
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- Utilizarea maşinilor şi echipamentelor, 

- Activităţi neagricole. 

Ultimii 3 ani pentru: 

- Măsurile de dezvoltare rurală de care a beneficiat unitatea agricolă. 

8. Metode de colectare a datelor RGA. 

Prezenţa masivă a micilor producători în agricultura ţării impune necesitatea utilizării unor 

metode diferite de colectare a datelor de recensămînt, şi anume: 

• Unităţile agricole cu orice formă de organizare juridică, gospodăriile agricole auxiliare ale 

altor întreprinderi şi instituţii, gospodăriile ţărăneşti,  care deţin terenuri de 10 ha şi peste - 

vor face obiectul recensămîntului  exhaustiv, vor completa chestionarul 1RGA ei înşişi 

prin autoînregistrare şi îl vor transmite organului teritorial de statistică; 

• Gospodăriile auxiliare ale cetăţenilor (în localităţile rurale - toate, în localităţile urbane – 

cu suprafaţa  terenurilor de 10 ari şi peste),  gospodăriile ţărăneşti  şi alţi producători 

agricoli individuali, care deţin terenuri de pînă la 10 ha şi/sau animale şi păsări agricole, 

familii de albine, precum si persoanele care au primit sectoare de teren atribuite în contul 

cotelor de teren echivalent, dar n-au înregistrat gospodăria lor agricolă în modul stabilit - 

vor face obiectul recensămîntului prin metoda exhaustivă de recenzare, recenzorii de 

interviu fiind cei care completează chestionarul 1RGA; 

• Gospodăriile auxiliare ale cetăţenilor din localităţile urbane cu suprafaţa terenurilor sub 10 

ari,  gospodăriile membre ale întovărăşirilor pomicole ( legumicole ), deţinătorii loturilor 

pomicole şi legumicole - vor face obiectul recensămîntului  prin metoda sondajului, 

recenzorii de interviu completează chestionarul 2RGA. 

Ancheta prin sondaj a acestor tipuri de producători agricoli urmează să fie utilizată în 

fiecare caz al întovărăşirilor pomicole pentru fiecare membru în parte, utilizînd metoda de 

extracţie aleatoare. Baza de sondaj este reprezentată de lista titularilor de terenuri agricole - 

membri ai asociaţiei, cu excepţia terenurilor neutilizate şi abandonate. 
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Recenzarea gospodăriilor auxiliare ale populaţiei cu terenuri agricole din mediul urban se 

va efectua prin metoda combinată de recenzare (prin sondaj şi exhaustiv). La utilizarea metodei 

combinate de cercetare se va selecta colectivitatea unităţilor agricole de observare, compusă din 

două părţi: 

1. Colectivitatea unităţilor de observare, care deţin terenuri şi/sau animale agricole  mai 

mari decît pragul stabilit (peste 10 ari), mărimea cărora se determină diferenţiat pe fiecare 

oraş va fi cercetată prin metoda exhaustivă; 

2. Colectivitatea unităţilor de observare, care se va forma după excluderea unităţilor agricole 

de observare, menţionate în punctul 1, va fi cercetată prin metoda selectivă (eşantionul de 

extragere va constitui 10%) . 

Metodologia de efectuare a cercetărilor selective în perioada recensămîntului va fi  descrisă 

în două instrucţiuni: 

- Cu privire la modul de efectuare a cercetării selective în întovărăşirile în cadrul RGA; 

- Cu privire la modul de efectuare a cercetării selective a unităţilor agricole de observare 

(persoane fizice) din cadrul RGA, amplasate în mediul urban.  

9. Elaborarea listelor unităţilor agricole de observare 

Listele unităţilor de observare agricole vor servi ca bază pentru stabilirea totalităţii 

unităţilor agricole incluse în recensămînt. Aceste liste sunt elaborate în conformitate cu 

„Instrucţiunea cu privire la întocmirea listelor exploataţiilor agricole pentru recensămîntul 

general agricol”  

Listele unităţilor de observare agricole sînt necesare pentru stabilirea sectoarelor de  

recensămînt, asigurînd plenitudinea sferei de cuprindere a unităţilor de observare  în cadrul  

recensămîntului, evaluarea necesităţilor de resurse umane şi materiale pentru desfăşurarea 

acţiunilor RGA în teren.  

În conformitate cu principiile metodologice şi organizatorice privind efectuarea RGA, 

pentru înregistrarea unităţilor de observare agricole va fi necesar elaborarea a 3 tipuri de liste: 
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a) Forma 1 – „Lista exploataţiilor agricole. Întreprinderi şi alte persoane juridice cu 

activitatea principală sau secundară „Agricultura”. Gospodării ţărăneşti (de fermier) și 

persoane fizice cu terenuri agricole de 10 ha şi peste”; 

b) Forma 2 –  „Lista exploataţiilor agricole. Gospodării auxiliare ale populaţiei, 

Gospodării ţărăneşti și persoane fizice cu terenuri agricole de pînă la 10 ha”;  

    Anexa la Forma 2- Lista – Anexă a deţinătorilor de terenuri agricole în alte localităţi 

c) Forma 3  – „Lista unităţilor de observare. Asociaţii ale pomicultorilor şi 

legumicultorilor”.  

Ca surse de informaţii pentru întocmirea listelor unităţilor de observare vor servi 

informaţiile furnizate de întreprinderile şi organizaţiile cu producţie agricolă, de capul 

gospodăriei auxiliare în cursul vizitelor efectuate la astfel de unităţi, precum şi informaţiile din 

surse administrative (registrul gospodăriilor cetăţenilor; registrul de cadastru al titularilor de 

terenuri agricole; registrul fermelor întocmit în vederea plăţii impozitului pe terenuri şi a texelor 

de asigurări sociale de stat; registrul contribuabililor – persoane fizice (cetăţeni) pentru plata 

impozitelor pe terenuri şi locuinţe; registrul efectivelor de animale, etc.). 

Activităţile care trebuie desfăşurate pentru elaborarea listelor unităţilor de observare 

agricole pentru RGA sunt prevăzute în Planul calendaristic de pregătire şi efectuare a RGA şi se 

vor desfăşura în teren împreună cu autorităţile administraţiei publice locale. 

Listele se vor întocmi în format electronic în baza unei aplicaţii IT, în interacţiune cu 

sistemul automatizat de prelucrare a datelor RGA. Datele incluse în aceste liste vor fi prelucrate 

în două etape: în mod descentralizat – în cadrul OTS şi centralizat – în cadrul BNS. 

10. Dezvoltarea planurilor organizatorice pentru pregătirea şi efectuarea RGA 

În scopul organizării şi asigurării plenitudinii sferei de cuprindere a unităţilor de observare 

agricole la recensămînt, responsabilii de recensămînt din cadrul OTS vor dezvolta planurile 

organizatorice corespunzătoare, vor organiza împărţirea pe sectoare de recensămînt a întregului 

teritoriu şi vor determina efectivul personalului  de recensămînt temporar necesar pentru  

intervievarea pe teren a respondenţilor.  
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Planul organizatoric va fi dezvoltat în conformitate cu cerinţele şi termenii stabiliţi de BNS  

şi coordonat de Comisia teritorială pentru recensămînt. 

Teritoriul va fi împărţit în sectoare și secții de recensămînt pe baza următoarelor: 

- norma de interviuri ce urmează a fi realizată de un recenzor;  

- numărul unităţilor de observare ale diferitelor categorii de exploataţii agricole incluse în 

listele actualizate; 

- materiale cartografice. 

Pe parcursul întregii perioade de desfăşurare a recensământului vor fi aplicate următoarele 

norme: 

- pentru instructori – controlori – 6 sectoare de recenzare; 

- pentru recenzori: în mediul rural şi urban (excaustiv) – 220 unităţi de observare; pentru 

întovărăşirile pomicole şi mediul urban (sondaj) - 350 unităţi de observare; 

- pentru înregistrări în liste – 1300-1350 unităţi de observare, pentru asociaţiile 

pomicultorilor – 2500 unităţi de observare. 

Normele de recenzare pentru un recenzor au fost determinate pe baza rezultatelor 

recensământului agricol pilot şi sunt diferenţiate pe baza localizării geografice a sectorului de 

recensământ. 

Sectorizarea teritoriului în scopul realizării recensământului se realizează pe baza 

materialelor cartografice şi a listelor unităţilor agricole actualizate în toate unităţile administraţiei 

publice locale. 

Numărul sectoarelor şi secţiilor de recensământ se calculează în conformitate cu 

următoarele: 

numărul de sectoare se determină prin raportarea numărului de unităţi de observare agricole la 

norma medie de intervievare pentru un recenzor; 

numărul de secţii se determină prin raportarea numărului de sectoare la norma medie de sectoare 

pentru un instructor – controlor. 
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11. Etapele de efectuare a RGA 

11.1. Etapa pre – recensământ 

 În această perioadă se vor adopta toate măsurile organizatorice:  

- identificarea şi atragerea mijloacelor financiare necesare acoperirii costurilor asociate 

implementării recensământului, dezvoltării principalelor principiii metodologice şi 

organizatorice, precum şi a instrumentarului de bază şi auxiliar;  

- achiziţionarea materialelor cartografice, asigurarea bazei tehnico – materiale; 

-  elaborarea şi actualizarea listelor unităţilor de observare agricole;  

- elaborarea planurilor organizatorice şi sectorizarea de recensămînt;  

- selectarea şi instruirea personalului de recensământ.  

Persoanele care au responsabilitatea operaţiunilor în teren vor selecta sediiile dotate cu 

mobilierul necesar, cu linii telefonice şi alte echipamente necesare; vor selecta şi recruta 

instructorii – controlori şi recenzorii; vor distribui materialele de recensământ şi documentaţia de 

instruire, hărţile sectoarelor de recensământ, legitimaţiile, consumabilele şi alte materiale 

necesare. Personalul de recensământ va verifica şi actualiza listele unităţilor de observare . 

 Un test al chestionarului va fi organizat în luna octombrie 2010. 

11.2. Vizita preliminară 

 Vizita preliminară (5 zile) la unităţile de observare agricole din sectorul repartizat se vor 

efectua conform listei unităţilor de observare şi planurilor cartografice. În timpul vizitei 

preliminare, recenzorul va verifica datele referitoare la sectorul repartizat, vor familiariza 

respondenţii cu scopul, obiectivele şi importanţa recensământului, vor stabili de comun acord cu 

respondenţii data şi ora realizării interviului şi completării chestionarului. Informaţiile referitoare 

la vizita preliminară vor fi transmise instructorului – controlor care va discuta cu recenzorul 

posibilele probleme ce ar putea interveni. 
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11.3. Efectuarea recensământului şi preluarea materialelor de recensămînt 

 În cadrul acestei etape, recenzorul: 

- vizitează unităţile agricole de observare din sectorul repartizat, conform listei; 

- completează chestionarul cu răspunsurile furnizate de respondent; 

- verifică sub aspectul corectitudinii toate înregistrările după intervievarea 

respondentului; 

- transmite zilnic instructorului – controlor chestionarele completate; 

- după finalizarea intervievării recenzorii întocmesc centralizatorul pe sectorul de 

recensămînt şi predau instructorului-controlor toată documentaţia  de recensămînt 

(inclusiv şi cea nefolosită), rechizitele de birou şi alte materiale. 

Instructorul – controlor verifică activitatea recenzorilor şi oferă asistenţă acestora pentru a 

obţine informaţii de la persoanele care refuză (din diferite motive) să furnizeze date cu privire la 

unitatea de observare, precum şi pentru depăşirea unor situaţii complicate ce ar putea interveni în 

efectuarea recensământului. 

Instructorul – controlor primeşte zilnic de la recenzori chestionarele completate, verifică 

sub aspectul plenitudinii şi corectitudinii înregistrările, includerea tuturor unităţilor de observare 

agricole, realizează controlul logic al răspunsurilor obţinute şi transmite informaţiile referitoare 

la progresele înregistrate în secţia de recensământ persoanei responsabile de RGA în OTS. 

După recepţionarea documentaţiei  de recensămînt de la recenzori şi verificarea acesteia, 

instructorul-controlor întocmeşte centralizatorul pe secţia de recensămînt şi transmite toate 

materiale responsabilului de recensămînt.  

Persoana responsabilă de RGA în OTS realizează controlul zilnic al activităţilor 

desfăşurate de instructorii – controlori şi recenzori, analizând împreună cu aceştia chestionarele 

completate şi informând toţi recenzorii cu privire la greşelile tipice şi la modalitatea de eliminare 

a acestora, transmite informaţiile referitoare la progresele înregistrate în raion (municipiu, UTA) 

conducătorului OTS, Comisiei teritoriale pentru RGA şi BNS. 
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Responsabilul de recensămînt totalizează datele pe toate secţiile de recensămînt, întocmeşte 

actele de executare a lucrărilor de către recenzori, elaborează centralizatorul pe raion şi le 

prezintă şefului OTS. 

La toate etapele de realizare a recensămîntului responsabilul de recensămînt coordonează 

toate acţiunile cu organul administraţiei publice locale, informează Comisia teritorială pentru 

recensămînt despre derularea  recensămîntului pe teritoriul dat. 

 Personalului de recensămînt i se interzice solicitarea altor informaţii, decît cele care fac 

obiectul recensămîntului.  

11.4  Ancheta de control  

După finalizarea recensămîntului va fi realizată ancheta de control a unităţilor recenzate în 

modul stabilit de BNS. Scopul acestei anchete este de a  verifica plenitudinea cuprinderii la 

recensămînt a exploataţiilor agricole preconizate, corectitudinea răspunsurilor înregistrate şi a 

altor poziţii care provoacă suspecţii referitor la datele înscrise în chestionare.  

12. Personalul temporar de recensămînt 

Personalul temporar de recensămînt se va recruta pentru executarea lucrărilor de 

pregătire şi efectuare a recensămîntului general agricol şi pentru prelucrarea informaţiei obţinute 

din rîndurile cetăţenilor Republicii Moldova, care au nivelul de instruire universitar sau mediu de 

specialitate.                 

Pentru executarea lucrărilor de pregătire şi efectuare a RGA pe teren, de către organele 

teritoriale de statistică se angajează, pe o perioadă determinată, următoarele categorii de personal 

temporar de recensămînt:  

 Recenzor – persoana care realizează interviul la fiecare dintre exploataţiile agricole şi 

completează formularul de recensământ. Recenzorul va primi o mapă cu formularele 

chestionarelor pentru numărul de exploataţii agricole care reprezintă sectorul respectiv de 

recensământ. 
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 Instructor-controlor – persoana care coordonează şi răspunde de activitatea 

recenzorilor. Instructorul-controlor va răspunde de o secţie de recensământ care cuprinde în 

medie 6 sectoare de recensământ. 

 Responsabilul de recensământ (RGA) – persoana care coordonează activitatea 

instructorilor-controlori. Responsabilul de recensământ va organiza efectuarea RGA într-un raion 

(municipiu, UTA). 

13. Obligaţiile personalului temporar de recensămînt  

13.1 Obligaţii comune pentru recenzori, instructori-controlori  şi responsabili de 

recensămînt 

• acceptarea, sub semnătură, a recrutării sale ca recenzor/ instructor-controlor/ responsabil 

de recensământ; 

• participarea la instruirile organizate de BNS şi/ sau OTS; 

• primirea, sub semnătură, a documentaţiei de recensământ, folosirea cu grijă a materialelor 

primite; 

• studierea cu atenţie a instrucţiunilor de completare a formularelor de recensământ şi 

respectarea întocmai a prevederilor acestora; 

• asigurarea păstrǎrii caracterului confidenţial al datelor statistice; 

• identificarea şi cunoaşterea cu exactitate a hotarelor sectoarelor de recensământ, înainte 

de începerea înregistrării propriu-zise, preîntâmpinând astfel, omisiunile sau dublele 

înregistrări; 

• purtarea asupra lor, pe parcursul întregii perioade de desfăşurare a lucrărilor de 

recensământ, a legitimaţiei, pentru confirmarea funcţiei pe care o exercită; 

• intervievarea persoanelor declarante, cu multă atenţie, clar şi concis, şi evitarea discuţiilor 

iritante şi contradictorii; 

• informarea permanentǎ a personalului cu funcţii de coordonare şi monitorizare a RGA, 

inclusiv a comisiei teritoriale de recensământ, asupra stadiului operaţiunilor de recenzare 

a activităţilor în teren. 
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13.2. Obligaţiile specifice ale responsabililor de recensământ 

• organizarea şi coordonarea  tuturor acţiunilor de pregătire şi desfăşurare a recensămîntului 

în raion /municipiu / U.T.A. Găgăuzia în conformitate cu termenii stabiliţi; 

• preluarea, de la BNS, a documentatiei şi a altor materiale de recensămint; 

• organizarea întocmirii listelor exploataţiilor agricole în format electronic; 

• dezvoltarea planului organizatoric (determinarea hotarelor secţiilor, sectoarelor de 

recensămînt şi formarea listelor pe sectoare de recensămînt; stabilirea numărului de 

personal necesar); 

• participarea la instruirile organizate de BNS ; 

• selectarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, şi recrutarea personalului 

temporar de recensămînt; 

• organizarea instruirii registratorilor, instructorilor-controlori, recenzorilor şi personalului 

antrenat la perfectarea materialelor RGA pentru prelucrarea automată; 

• selectarea, în comun cu organele administraţiei publice locale (AAPL), a încăperilor 

pentru amplasarea secţiilor de recensămînt; 

• asigurarea publicităţii mersului de pregătire şi desfăşurare a RGA prin intermediul mass-

media locală;  

• monitorizarea derulării măsurilor de pregătire şi efectuare a recensămîntului în localităţile 

raionului respectiv (municipiului, U.T.A. Gagauzia); 

• repartizarea instructorilor-controlori pe secţii de recensămînt şi asigurarea acestora cu 

instrumentar şi alte documente de recensămînt; 

• distribuirea către unitǎţile de observare cu personalitate juridică, care desfăşoară şi 

activităţi agricole, a formularelor şi asigurarea asistenţei tehnice pentru completarea, 

colectarea şi verificarea acestora;  

• asigurarea coordonării activităţiipersonalului de recensămînt pe teren; 

• organizarea efectuării vizitei preliminare, actualizării listelor unităţilor de observare,  a  

hotarelor secţiilor şi sectoarelor de recensămînt; 

• monitorizarea zilnică a mersului intervievării exploataţiilor agricole pe teren şi 

soluţionarea problemelor apărute privind activitate te teren a personalului şi/sau înlocuirea 

operativă a unor persoane care, din motive obiective, nu pot continua activitatea; 

• organizarea efectuării anchetei de control; 
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• preluarea documentaţiei de recensămînt de la instructorii-controlori, verificarea 

documentelor, elaborarea centralizatoarelor cu unităţile de observare la nivel raion. 

• prezentarea BNS şi  Comisiei teritoriale de recensământ a informaţiilor operative privind 

derularea lucrărilor de pregătire şi efectuare a RGA, a  datelor preliminare în baza 

centralizatoarelor completate; 

• organizarea şi coordonarea perfectării materialelor RGA pentru prelucrarea automată; 

• elaborarea raportului final cu privire la organizarea şi efectuarea recensămîntului general 

agricol cu reflectarea tuturor problemelor şi neajunsurilor stabilite pe parcurs; 

• predarea documentaţiei RGA  Direcţiei recensăminte a BNS în termenii stabiliţi. 

13.3. Obligaţiile specifice ale instructorilor controlori  

• studierea tuturor materialelor instructive vizînd efectuarea RGA şi familiarizarea cu 

hotarele secţiei şi a sectoarelor de recensămînt repartizate; 

• asigurarea executării  tuturor lucrărilor de pregătire şi efectuare a recensămîntului  în 

secţia repartizată;  

• preluarea de la responsabilul de RGA în OTS a listelor exploataţiilor agricole, verificarea 

şi actualizarea lor;  

• repartizarea documentaţiei de recensămînt şi a rechizitelor de birou pentru fiecare sector 

de recensămînt (formarea mapelor), completarea borderourilor recenzorilor; 

• selectarea, în comun cu AAPL şi instruirea recenzorilor;  

• repartizarea recenzorilor pe sectoare de recensămînt şi predarea către ei a mapelor cu  

documentaţia şi rechizitele necesare; 

• organizarea şi monitorizarea efectuării vizitei preliminare a exploataţiilor agricole de către 

recenzori; 

• asigurarea începerii recensămîntului în fiecare sector la data stabilită, verificarea zilnică a 

corectitudinii înregistrărilor în chestionarele de recensămînt, consultarea recenzorilor, în 

caz de necesitate, clarificarea şi soluţionarea cazurilor dificile apărute pe parcurs; 

• informarea zilnică a responsabilului de RGA asupra ritmului înregistrării, situaţiilor 

dificile şi problemele parvenite şi nesoluţionate; 

• anunţarea responsabilului despre necesitatea înlocuirii operative a recenzorilor care, din 

motive obiective, nu pot continua activitatea; 
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• la încheierea perioadei de înregistrare, preluarea mapelor cu materialele de recensământ 

de la recenzori, verificarea ordonării formularelor în cadrul mapei, precum şi a calităţii 

datelor înscrise în formulare  

• întocmirea centralizatorului pe secţia de recensămînt şi elaborarea raportului vizînd 

activitatea personalului de recensămînt şi condiţiile de  lucru; 

• predarea documentaţiei de recensămînt completată şi a celei neutilizată sau deteriorată, 

responsabilului de RGA în OTS. 

13.4  Obligaţiile specifice ale recenzorilor 

• Participarea la instruirea cu privire la efectuarea recensămîntului, organizată de OTS; 

• Preluarea mapei cu documentaţia de recensămînt şi a rechizitelor necesare de la 

instructorul-controlor; 

• Familiarizarea pe teren cu hotarele sectorului în care urmează să efectueze înregistrările; 

• efectuarea vizitei preliminare, prin deplasarea la fiecare exploataţie/gospodărie  agricolǎ: 

stabilirea timpului de inregistrare convenabil pentru exploataţie (ziua, ora);   explicarea 

privitor la scopul recensământului şi ce informaţie va fi solicitată de la respondenţi, 

atenţionînd confidenţialitatea dtelor furnizate şi utilizarea lor doar în scopuri statistice;   

• începerea la data stabilită a recenzării exploataţiilor agricole în sectorul repartizat, 

solicitarea de informaţii capului exploataţiei/gospodăriei agricole sau altei persoane adulte 

din cadrul acesteia şi înregistrarea lor; 

• informarea zilnică a instructorului-controlor asupra ritmului de recenzare în secţia de 

recensǎmânt şi prezentarea zilnică a chestionarelor de recensămînt completate pentru 

verificarea calităţii şi corectitudinii completării lor; 

• întocmirea centralizatorului pe sectorul de recensămînt; 

• pregătirea chestionarelor de recensămînt completate, completarea datelor în borderou şi 

predarea mapei cu documentaţia de recensămînt completată şi a celei neutilizată sau 

deteriorată,  instructorului-controlor.  
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13.5 Drepturile personalului de recensǎmânt 

• În îndeplinirea sarcinilor (obligaţiilor) ce le revin, pe durata efectuării recensământului 

general agricol, personalul de recensǎmânt se bucură de protecţia legii, fiind asimilate cu cele 

care îndeplinesc funcţii ce implică exerciţiul autorităţii publice. 

14. Confidenţialitatea şi protecţia datelor individuale 

Conform prevederilor Legii cu privire la statistica oficială datele din chestionarele de 

recensămînt constituie o informaţie confidenţială şi poate fi utilizată doar în scopuri statistice. 

Datele obţinute în cadrul recensămîntului general agricol nu pot fi utilizate în scopuri care ar 

putea aduce prejudiciu moral sau material persoanei, ori ar împiedica la realizarea drepturilor şi 

libertăţilor ei. Prelucrarea datelor despre exploataţiile agricole din chestionarele RGA se va 

efectua în condiţii de asigurare a protecţiei de acces nesancţionat şi de prevenire a sustragerii, 

pierderii, denaturării sau altor falsificări. 

Conform aceleiaşi Legi, persoanele fizice intervievate şi conducătorii unităţilor cu statut 

de persoană juridică  au  obligaţia de a  furniza recenzorilor sau de a înscrie în formularele de 

recensămînt informaţii corecte şi complete. 

Personalul organelor de statistică, recenzorii, şi alte persoane care, conform atribuţiilor de 

serviciu, au acces direct la datele individuale, nu au dreptul să folosească informaţia dată în alte 

scopuri şi nici să o divulge sub nici o formă., inclusiv după demisia din funcţia respectivă. 

Obligaţia de a nu divulga informaţia confidenţială despre exploataţiile agricole, urmează a fi 

prevăzută în contractele de muncă încheiate cu persoanele antrenate temporar la efectuarea 

recensămîntului agricol. 

15. Finanţarea Recensămîntului General Agricol 

Finanţarea lucrărilor, legate de pregătirea şi efectuarea recensămîntului general agricol se 

realizează din contul mijloacelor bugetului de stat în mărime de 20% şi cu susţinerea financiară 

din exterior, în mărime de 80% din cheltuielile preconizate pentru RGA. 

Mijloacele financiare destinate RGA vor fi direcţionate la acoperirea următoarelor costuri: 

- asigurarea funcţionării Direcţiei recensăminte pe lîngă BNS; 
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- elaborarea listelor exploataţiilor agricole şi achiziţionarea materialului cartografic; 

- achiziţionarea serviciilor: de arendă a încăperilor, de transport şi telecomunicaţii, 

instruirea personalului de recensămînt şi deplasările de serviciu; 

- multiplicarea documentaţiei de recensămînt, achiziţionarea serviciilor publicitare; 

- remunerarea personalului antrenat la efectuarea RGA; 

- achiziţionarea echipamentului tehnic, inventarului şi altor materiale necesare pentru 

efectuarea RGA; 

- achiziţionarea programului de prelucrare automatizată a datelor RGA; 

- publicitatea RGA 

- cheltuieli pentru prelucrarea şi diseminarea rezultatelor RGA, etc. 

Mijloacele financiare necesare pregătirii şi efectuării RGA vor fi reflectate în Planul anual 

de finanţare, elaborat de Direcţia financiar-economică şi audit intern a BNS şi coordonat cu 

Ministerul Finanţelor al RM. 

Rezultatele realizării planurilor de finanţare î-şi vor găsi reflectare în rapoartele financiare 

anuale, iar rezultatele efectuării RGA vor fi reflectate în raportul final elaborat de BNS.  

16. Prelucrarea automatizată a materialelor recensămîntului general agricol 

Organizarea prelucrării datelor RGA va fi efectuată în 2 etape:  

1. La nivel teritorial (în OTS) – se va efectua perfectarea materialelor RGA pentru 

prelucrarea automatizată a datelor (completarea genţilor, verificarea datelor, codificarea,  

întocmirea inventarului masivului genţilor, etc.); 

2. La nivel naţional (în BNS) – se va efectua prelucrarea automatizată a datelor şi obţinerea 

rezultatelor RGA. 

Procesul tehnologic de prelucrare a datelor RGA la nivel naţional va include următoarele 

proceduri: 

 Pregătirea şi încorporarea dicţionarelor (clasificatoarelor) în sistem; 

 Captarea datelor primare (scanarea formularelor, formarea bazei imaginilor acestora), 

verificarea şi corectarea datelor, formarea mesajelor vizînd situaţia curentă - de lucru 

(rapoartelor) pentru personal; 
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 Crearea bazei de date a RGA, generarea datelor pentru tabelele de ieşire, controlul 

acestora, calcularea tabelelor de ieşire, stocarea lor în sistem, tipărirea pe suport de hîrtie; 

 Crearea sistemului de obţinere a datelor generalizate la solicitarea specialistului-analist 

(on-line); 

 Proceduri de administrare a sistemului şi a bazei de date, etc. 

Prelucrarea materialelor Recensămîntului General Agricol va fi efectuată cu ajutorul unui 

Sistem Informaţional Automatizat (SIA-RGA). 

SIA-RGA va constitui un ansamblu de mijloace tehnice, tehnologice, informaţionale, 

organizaţionale şi produse program, care va asigură scanarea şi recunoaşterea formularelor, 

efectuarea controlului logic la nivel de chestionar, crearea Bazelor de Date (BD) primare, crearea 

BD finale, crearea tabelelor de ieşire, etc.. 

   Sistemul SIA-RGA va conţine următoarele subsisteme: 

1. Subsistemul de scanare, recunoaştere şi control logic al datelor la nivel de chestionar;  

2. Subsistemul de verificare a datelor scanate şi control intra-tabelar; 

3. Subsistemul de export al datelor;  

4. Subsistemul de generare şi stocare a tabelelor de ieşire; 

5. Subsistemul de efectuare a copiilor de rezervă şi a arhivelor;  
 6. Subsistemul de obţinere a datelor generalizate la solicitarea utilizatorului.  
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