Câmpurile alfanumerice (nume, adresă etc.) se aliniază
obligatoriu la stânga, cu spaţiere între elementele înscrise.
Câmpurile numerice se aliniază obligatoriu la dreapta
(suprafeţe, efective de animale etc.).
Convenţii de completare
Scrisul trebuie să fie citeţ, cu pix de culoare albastră sau
neagră.
În cazul căsuţelor, în funcţie de cerinţă, se completează cu
"X", cu o cifră sau cu o literă.
Nu se completează cu mai mult de un caracter într-o căsuţă.

Atenţie la completarea datelor şi informaţiilor în căsuţe!
Încercaţi să nu depăşiţi limitele acestora, pentru a nu crea
confuzii la introducerea datelor în calculator.

În cazul în care nu există căsuţe (de ex. "Judeţul.....etc),
completarea se va face pe linia trasată, numai cu litere
majuscule.

Confidenţial

Acesta este codul unic de identificare a fermierului,
în Registrul Unic de Identificare de la APIA.

Numai pentru scopuri de cercetare statistică
ROMÂNIA
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

ANCHETA STRUCTURALĂ ÎN AGRICULTURĂ 2016
Potrivit Legii nr.226/ 2009, actualizată, 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.”
Cercetarea statistică este realizată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1166/ 2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind anchetele structurale în
agricultură şi ancheta privind metodele de producţie agricolă şi Regulamentul (UE) nr. 715/ 2014 al Comisiei de modificare a anexei III a Regulamentului (CE) nr. 1166/
2008, în ceea ce priveşte lista caracteristicilor care trebuie să fie colectate în cadrul anchetei din 2016 referitoare la structura exploataţiilor agricole.
Conform prevederilor Legii nr. 677/ 2001, Institutul Naţional de Statistică este operator de date cu caracter personal, notificat sub nr. 15.

Este format din 6 cifre, dintre care, primele 2 cifre reprezintă
codul judeţului (codul SIRUTA), iar celelalte reprezintă un număr
secvenţial atribuit iniţial la RGA 2010 şi/ sau la ASA 2013.
Pentru exploataţiile agricole cu personalitate juridică nou
înfiinţate, numerotarea se va face astfel:
- primele 2 poziţii reprezintă codul judeţului (codul SIRUTA)
- ultimele 4 poziţii se completează cu 9016

Este cel atribuit la ASA 2013. Pentru exploataţiile agricole cu
personalitate juridică nou înfiinţate, numerotarea se va face în
ordine crescătoare, începând cu 001 sau în continuarea
numerotării curente, dacă numărul de mapă XX9016 a mai fost
utilizat.

CAPITOLUL I. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ
Nu se admit ştersături şi/ sau corecturi, ci se completează un
formular nou şi se anulează cel greşit.

1. LOCALIZAREA EXPLOATAŢIEI AGRICOLE

Se înscrie numele complet, numai cu majuscule, fără prescurtări.

1.2. Numărul formularului în cadrul mapei

1.1. Numărul mapei

Cod identificare APIA

Se completează codul localităţii (satului) unde este localizată
exploataţia agricolă, prin preluarea codului din nomenclatorul
localităţilor.

R O

(se completează numai cu majuscule)

1.3. Judeţul
Din localitatea menţionată la subpunctul 1.5., indiferent de
statutul juridic al exploataţiei agricole declarat la punctul 2.
Se referă la locul unde exploataţia agricolă îşi desfăşoară
majoritatea activităţilor agricole, nu neapărat la sediul
administrativ al exploataţiei agricole, deşi acestea, în multe
cazuri, pot coincide.

1.4. Municipiul/ Oraşul/ Comuna
1.5. Localitatea componentă (satul)

Cod SIRUTA

1.6. Adresa exploataţiei agricole
Cea mai răspândită în mediul rural care, de regulă, se compune
din membrii unei familii sau asociaţii familiale, care utilizează în
comun suprafeţe agricole şi/ sau cresc animale.
Nu are nicio formă legală de organizare, producţia agricolă
obţinută fiind destinată, în principal, consumului propriu şi, numai
în unele situaţii, vânzării.

Strada

Nr.
(se completează numai cu majuscule)

Bloc

Scara

Etaj

Apart.

Sector

(inclusiv prefixul)

Adresa de e-mail
Se includ:
• persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de
activitate economică, prevăzută de lege, folosind, în principal,
forţa de muncă proprie;
• întreprinderea individuală, care este o întreprindere economică,
fără personalitate juridică, organizată de către un întreprinzător
persoană fizică;
• întreprindere familială, care este o întreprindere economică,
fără personalitate juridică, organizată de către un întreprinzător
persoană fizică împreună cu familia sa.
Acest tip de exploataţii agricole fără personalitate juridică, trebuie
să deţină un Cod Unic de Identificare (CUI)/ Cod Fiscal şi să fie
înregistrate la Registrul Comerţului.

Pentru unităţile cu personalitate juridică se marchează cu "X", la
subpunctul 2.2., una din căsuţele corespunzătoare variantelor de
la (a) la (i).

Se includ: aşezăminte religioase (mânăstiri, biserici, schituri etc.)
sau organisme nonguvernamentale (fundaţii, asociaţii nonprofit
etc.), numai dacă desfăşoară şi activităţi agricole.

Telefon
Fax

2. STATUTUL JURIDIC AL EXPLOATAŢIEI AGRICOLE
2.1. Fără personalitate juridică:

(se acceptă o singură variantă de răspuns)

a) exploataţie agricolă individuală
b) persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială
2.2. Cu personalitate juridică:

1
2

a) regie autonomă

3

b) societate/ asociaţie agricolă (Legea nr. 36/ 1991)

4

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

5

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

6

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

7

f) primărie

8

g) alte instituţii publice

9

h) unitate cooperatistă

10

i) alte tipuri (fundaţie, aşezământ religios, şcoală etc.)

11
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• Dacă localizarea exploataţiei agricole coincide cu sediul/ adresa
exploataţiei agricole, formularul se va completa la sediul/ adresa
acesteia, pentru întreaga activitate, inclusiv cea din alte judeţe
• Dacă localizarea exploataţiei agricole este diferită de sediul/
adresa exploataţiei agricole, dar se află în acelaşi judeţ,
formularul se va completa la sediul/ adresa acesteia, pentru
întreaga activitate, inclusiv cea din alte judeţe
• Dacă localizarea şi sediul/ adresa exploataţiei agricole se
găsesc în judeţe diferite, coordonatorul de la DTS-ul din judeţul în
care este localizată exploataţia agricolă va lua legătura cu
coordonatorul din judeţul în care se află sediul/ adresa
exploataţiei agricole, solicitându-i acestuia completarea
formularului pentru întreaga activitate a exploataţiei agricole,
inclusiv cea din alte judeţe, şi ulterior, introducerea datelor din
formular în aplicaţia informatică, cu păstrarea aceluiaşi număr de
mapă şi formular din eşantion (ASA 2016). Exploataţia agricolă
care nu a putut fi identificată la adresa la care a fost localizată (a
fost desfiinţată, a fost mutată etc.), se tratează după cum
urmează:
a) dacă exploataţia agricolă a fost desfiinţată, la Capitolul X „Alte
informaţii”, punctul 38 Cod completitudine, se marchează
subpunctul b) „exploataţie agricolă desfiinţată”;
b) dacă exploataţia agricolă a fost localizată în altă localitate, dar
în acelaşi judeţ, se păstrează numărul de mapă şi numărul de
formular iniţiale şi formularul se completează la noua adresă;
c) dacă exploataţia agricolă a fost localizată în alt judeţ, se vor
completa două formulare. În primul formular, la Capitolul X „Alte
informaţii”, punctul 38 Cod completitudine, se marchează
subpunctul b) „exploataţie agricolă desfiinţată” în judeţul în care a
fost localizată iniţial. Al doilea formular se va completa în judeţul
în care a fost mutată localizarea exploataţiei agricole, aceasta
fiind o exploataţie agricolă nou înfiinţată, caz în care se vor urma
precizările de la Capitolul I „Informaţii generale privind exploataţia
agricolă”, punctul 1. Localizarea exploataţiei agricole,
subpunctele 1.1. Numărul mapei şi 1.2. Numărul formularului în
cadrul mapei.

Pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică se
marchează cu "X", la subpunctul 2.1., una din căsuţele
corespunzătoare variantelor (a) sau (b).

CAPITOLUL I. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ
- continuare Numai pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică
(cele înscrise la subpunctul 2.1.). Acesta este o persoană fizică,
în numele şi în contul căreia exploataţia agricolǎ fără
personalitate juridică îşi desfăşoară activitatea şi răspunde, din
punct de vedere juridic şi economic, de toate activităţile din
cadrul exploataţiei agricole fără personalitate juridică, suportând
toate riscurile economice care decurg din activitatea desfǎşuratǎ.

3. DATE DE IDENTIFICARE
a) Pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică (punct 2, subpunct 2.1.)
3.1. Capul exploataţiei agricole (utilizatorul)
(se completează numai cu majuscule)

Iniţiala tatălui

Nume
Prenume

Se completează OBLIGATORIU.

3.1.1. Cod numeric personal (CNP)
3.1.2. Cod unic de identificare (CUI)/ Cod fiscal
b) Pentru exploataţiile agricole cu personalitate juridică (punct 2, subpunct 2.2.)
3.2. Denumirea exploataţiei agricole
(se completează numai cu majuscule)

Se completează OBLIGATORIU pentru exploataţiile agricole cu
personalitate juridică de la subpunctul 2.2.

Se completează OBLIGATORIU pentru exploataţiile agricole fără
personalitate juridică de la subpunctul 2.1. b).

Se completează numai pentru exploataţiile agricole cu
personalitate juridică de la subpunctul 2.2.

3.2.1. Cod unic de identificare (CUI)/ Cod fiscal
3.3. Adresa capului exploataţiei agricole fără personalitate juridică (utilizatorul)
sau a sediului exploataţiei agricole cu personalitate juridică
(se completează OBLIGATORIU , indiferent dacă localizarea exploataţiei agricole coincide cu sediul acesteia)

Se completează OBLIGATORIU, indiferent dacă localizarea
exploataţiei agricole coincide cu sediul acesteia.

(se completează numai cu majuscule)

Localitatea componentă (satul)

Cod SIRUTA

Strada

Nr.
(se completează numai cu majuscule)

Se completează numai pentru exploataţiile agricole fără
personalitate juridică, înscrise la subpunctul 2.1.

Bloc

Scara

Telefon
Se referă la vânzarea efectuată de către exploataţia agricolă a
produselor agricole obţinute, prelucrate sau nu, direct către
consumator, în vederea consumului propriu. Se referă la toate
exploataţiile agricole, indiferent de statutul lor juridic, înscrise la
subpunctele 2.1. şi 2.2.

Suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei agricole se
înregistrează indiferent de modul de deţinere al acesteia.

Etaj

Apart.

Sector

Fax

(inclusiv prefixul)

Adresa de e-mail
4. DESTINAŢIA PRODUCŢIEI AGRICOLE
4.1. Membrii exploataţiei agricole fără personalitate juridică
consumă mai mult de 50 % din producţia realizată? (pentru subpunctul 2.1.)
4.2. Vânzarea directă către consumatorii finali reprezintă mai mult de 50%
din vânzările totale ale exploataţiei agricole? (pentru subpunctele 2.1. şi 2.2.)

Da

Nu

Da

Nu

5. SE ŢINE EVIDENŢĂ CONTABILĂ A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN CADRUL EXPLOATAŢIEI AGRICOLE?
(se completează numai pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică, subpunct 2.1.)

Da

Nu

6. SUPRAFAŢA AGRICOLĂ UTILIZATĂ A EXPLOATAŢIEI AGRICOLE (anul agricol 2015 - 2016)
Se ia în considerare numai suprafaţa agricolă utilizată după
modul de deţinere menţionat la acest punct.
Nu se includ suprafeţele agricole utilizate date în arendă, date în
concesiune, date în parte, date cu titlu gratuit etc. Acestea se
înregistrează numai la utilizator (la cel care a primit suprafeţele
agricole utilizate).

Terenul comun constă din păşuni, flori sau altă suprafaţă agricolă
utilizată. În general, terenul comun este suprafaţă agricolă
utilizată deţinută de către o entitate publică (stat, parohii etc.) pe
care o altă persoană are drept de folosinţă comună alături de alte
persoane. Terenul comun, care nu este utilizat pentru
agricultură, nu se înregistreaza aici. Terenul comun este
înregistrat la ASA 2016 conform aceleaşi metodologii utilizate la
RGA 2010, respectiv ASA 2013, adică tot terenul comun de la
nivelul unei comune este alocat primăriei pe raza căreia este
amplasat.

6.1. Mod de deţinere

Suprafaţă agricolă utilizată
Cod
Hectare

Ari

a) în proprietate

01

,

b) în arendă

02

,

c) teren comun (se completează numai pentru subpunctul 2.2. f) primărie )

03

,

d) în parte sau alte moduri de deţinere (schimb temporar, asociere, concesiune etc.)

04

,

6.2. TOTAL (01+02+03+04)

05

,

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

Evidenţa contabilă presupune existenţa unor înregistrări,
efectuate în mod sistematic şi regulat, atât ale veniturilor, cât şi
ale cheltuielilor curente.
Nu vor fi considerate operaţiuni contabile:
• notiţe ocazionale asupra diferitelor operaţii, înscrise într-o
agendă;
• înregistrări asupra veniturilor şi cheltuielilor (pentru a afla
rentabilitatea), numai pentru o parte a activităţilor agricole ale
exploataţiei agricole.

Se completează numai pentru statutul juridic f) primărie al
exploataţiilor agricole cu personalitate juridică (cod 8).

ASA 2016/ 2

Suprafaţa agricolă utilizată totală a exploataţiei agricole,
deţinută în anul agricol 2015 - 2016, sub toate formele.
Se calculeazǎ prin însumarea codurilor 01, 02, 03 şi 04.
Aceasta trebuie sǎ fie egalǎ cu “Suprafaţa agricolă utilizată” de
la Capitolul II, punct 11., cod 70.

Se înregistrează o singură dată o suprafaţă arabilă pe care
s-au însămânţat două sau mai multe culturi. În cazul
existenţei a două sau mai multe culturi, una va fi considerată
principală, iar cealaltă secundară (cultură ascunsă).
Completarea în formular se face numai pentru cultura
principală, cea care, din punct de vedere al importanţei
economice, este preponderentă.
Terenul arabil reprezintǎ suprafeţele care se ară în fiecare an sau
la intervale mai mari de timp, incluse într-un sistem de rotaţie a
culturilor, în scopul cultivării plantelor anuale sau perene. Terenul
arabil include şi terenul rămas necultivat din cauza inundaţiilor,
colmatărilor, a altor calamităţi cu caracter temporar sau din alte
cauze.

CAPITOLUL II. MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI
Suprafaţă
Hectare

Ari

7. TEREN ARABIL
7.1. Cereale pentru boabe*)
01

,

- Legume

30

,

b) Grâu dur

02

,

- Pepeni verzi şi galbeni

31

,

c) Secară

03

,

- Căpşuni

32

,

d) Orz şi orzoaică

04

,

e) Ovăz

05

,

- Legume

33

,

f) Porumb

06

,

- Pepeni verzi şi galbeni

34

,

g) Orez

07

,

- Căpşuni

35

,

a) Mazăre boabe

08

09

b) Fasole boabe

,

năut boabe etc.)

,

Nu se înregistrează suprafeţele cultivate pentru producţia de
sămânţă.

**)

**)

d) Tutun
e) Plante oleaginoase*)

Suprafeţele cultivate cu plante oleaginoase pentru furaje se
înregistrează la subpunctul 7.9., cod 38 sau cod 41, după caz.
Suprafeţele cultivate cu plante destinate utilizării în scop
farmaceutic, parfumerie sau pentru consumul uman. Exemple de
plante medicinale, aromatice şi condimente: chimion, coriandru,
fenicul, anason, izmă, levănţică, isop, măghiran, roiniţă, busuioc
etc.

,

b) În sere şi solarii

37

,

Suprafaţa cultivată cu toate culturile din teren arabil, destinate
numai furajării animalelor, incluse în sistemul de rotaţie a
culturilor şi care ocupă aceeaşi parcelă mai puţin de 5 ani (furaje
anuale şi multianuale). Se înregistrează şi suprafaţa cultivată cu
plante de nutreţ, a căror utilizare finală o reprezintă producerea
de energie regenerabilă (biomasă). Nu se înregistrează şi
suprafaţa cultivată pentru producţia de sămânţă.

**)

a) Anuale pentru fân şi
38
masă verde (păşuni temporare)

,

12

,

b) Porumb verde

,

39

13

,

măzăriche şi alte perene)

40

,

14

,

d) Alte plante pentru nutreţ

41

,

15

,

16

,

17

,

- Rapiţă

18

,

- Soia boabe

19

,

- In pentru ulei

20

,

21
- Alte culturi oleaginoase
f) Plante medicinale, aromatice şi

,

22

23
g) Alte plante industriale
*)
7.4. Cartofi (timpurii, semitimpurii

şi de toamnă)

*)

36

,

**)

Suprafaţa cultivată cu: sfecla furajeră, morcovul furajer, guliile
furajere, napul furajer şi alte plante rădăcinoase sau vărzoase
cultivate pentru nutreţ, nemenţionate în altă parte; nu se includ
suprafeţele cultivate pentru producţia de sămânţă.

a) În câmp

11

- Floarea soarelui

condimente*)

Suprafeţele cultivate cu: cicoare, sorg pentru mături etc.

7.8. Flori şi plante ornamentale (nu se includ pepinierele)

Suprafaţa cultivată, în sere şi solarii, cu legume, pepeni şi
căpşuni, care, pe întreaga lor perioadă de creştere sau pe o
parte semnificativă a acesteia, sunt acoperite de sticlă (sere) sau
alt gen de acoperişuri fixe sau mobile (sticlă, plastic rigid sau
flexibil). Dacă aceeaşi suprafaţă în seră a fost utilizată pentru mai
multe cicluri de cultură (în anul agricol 2015 - 2016), este
înregistrată o singură dată.
Se ia în calcul numai suprafaţa de bază a unei sere supraetajate.

Suprafeţele cultivate pentru producerea de seminţe, pentru
necesităţile proprii ale exploataţiei agricole, se includ la culturile
respective (sfeclă de zahăr, in şi cânepă fibră, mazăre, arpagic,
tomate, ardei, varză, rădăcinoase, etc.)

c) Leguminoase pentru nutreţ (lucernă, trifoi,

**)

b) Cânepă pentru fibră**)
c) Hamei

**)

7.9. Plante de nutreţ recoltate verzi

7.3. Plante industriale
a) In pentru fibră

c) În sere şi solarii

,

10

c) Lupin dulce
d) Alte leguminoase pentru boabe (linte, bob,

Suprafeţele cultivate cu leguminoase uscate şi culturi proteice
recoltate la maturitate pentru boabe, indiferent de utilizarea finală
a acestora: în alimentaţia umană, pentru furaje, ca materie primă
pentru industrie (inclusiv pentru producerea de energie
regenerabilă). Se includ şi suprafeţele utilizate pentru producţia
de sǎmânţǎ.

Ari

b) În grădini pentru comercializare

7.2. Plante leguminoase pentru boabe*)

Suprafaţa cultivată cu cereale, semănate în culturi pure, recoltate
la maturitate pentru boabe şi care nu se înregistrează în altă
parte.

Suprafaţă
Hectare

a) Grâu comun şi grâu spelt

h) Alte cereale pentru boabe
Suprafeţele cultivate cu porumb pentru boabe (nu se includ
suprafeţele cultivate cu porumb verde, care se vor înregistra la
subpunctul 7.9.b, cod 39).

Cod

Cod

(anul agricol 2015 - 2016)

Suprafeţele cultivate cu cereale, care se recoltează la maturitate,
pentru boabe, indiferent de utilizarea finală a acestora: în
alimentaţia umană, pentru furaje, materie primă pentru industrie
etc. (inclusiv pentru producerea de biocombustibil); se
înregistrează şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.

Suprafaţa cultivată în câmp cu: legume (tomate, ardei, varză,
rǎdăcinoase, vinete, dovlecei, castraveţi, ceapǎ, usturoi etc),
pepeni verzi şi galbeni, prin rotaţie cu alte culturi agricole.
Producţia este destinată, în special, industrializării. Se
înregistrează şi suprafaţa cultivată cu căpşuni în câmp.

Suprafaţa cultivată în grădini cu: legume (tomate, ardei, varză,
rădăcinoase, vinete, dovlecei, castraveţi, ceapǎ, usturoi etc.),
pepeni verzi şi galbeni, în rotaţie cu alte culturi agricole.
Producţia este destinată, în principal, comercializării în stare
proaspătă, dar poate fi utilizată şi pentru industrializare. Se
înregistrează şi suprafaţa cultivată cu căpşuni în grădini.

7.10. Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri,
pentru comercializare

,

42

(nu se includ cereale, plante leguminoase pentru boabe, cartofi, plante
oleaginoase, plante medicinale, aromatice şi condimente, legume,
pepeni verzi şi galbeni şi căpşuni)

7.11. Alte culturi
în teren arabil

43

,

7.12. Teren arabil în repaus

44

,

7.13. TOTAL TEREN ARABIL

45

,

46

X X X X X ,

(01+ ... +44)

,
,

8. GRĂDINI FAMILIALE

(nu se includ suprafeţele de la codurile 30 la 35)

9. PĂŞUNI ŞI FÂNEŢE

24

,

25
7.5. Sfeclă de zahăr**)
7.6. Rădăcinoase şi vărzoase

,

26
pentru nutreţ**)
7.7. Legume, pepeni şi căpşuni*)
a) În câmp

,

9.1. Păşuni şi fâneţe
(nu se includ codurile 48 şi 49)

47

,

9.2. Păşuni şi fâneţe

- Legume

27

,

- Pepeni verzi şi galbeni

28

,

- Căpşuni

29

,

pe terenuri accidentate
48
9.3. Păşuni şi fâneţe neutilizate
pentru producţie, eligibile pentru subvenţii
(nu se includ codurile 47 şi 48)

,

49

,

50

,

9.4. TOTAL PĂŞUNI ŞI FÂNEŢE
(47+48+49)

Se înregistrează şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Nu se înregistrează suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.

Ogor şi teren, rǎmas neînsǎmânţat, mai puţin de 5 ani. Nu
trebuie confundat cu suprafaţa agricolă neutilizată. Caracteristica
esenţială a acestui teren este că acesta nu a mai fost utilizat, în
mod normal pe întreaga perioadă a anului agricol, fiind lăsat să
se refacă şi menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu.

Suprafaţa destinatǎ obţinerii produselor agricole, în principal
pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei agricole fără
personalitate juridică. Toate suprafeţele de pe care se obţin
produse destinate, în mod regulat vânzǎrii, fac obiectul altor
rubrici, chiar dacǎ o parte din produse sunt consumate de cǎtre
membrii exploataţiei agricole. O grǎdinǎ familialǎ poate fi
alcǎtuitǎ atât din teren arabil, cât şi din culturi permanente.
Aceasta are, de regulă, o suprafaţǎ mai micǎ sau egală cu 15 ari
(1500 m2/ 0,15 ha).
Dacă suprafaţa destinată grădinii familiale depăşeşte 15 ari,
diferenţa de suprafaţă (surplusul de suprafaţă) se va înregistra la
culturile respective.
Nu se admit suprafeţe cu grădini familiale la exploataţiile
agricole cu personalitate juridică.

Păşunile permanente cu productivitate scăzută, de obicei aflate
pe un sol slab, de exemplu, pe zone deluroase şi/ sau înalte, în
pantă, nefertilizate, necultivate sau însămânţate.
Aceste suprafeţe sunt folosite, în mod normal, numai pentru
păşunat, pentru un număr redus de animale.
Suprafeţele cu păşuni şi fâneţe neutilizate în scopuri productive,
care sunt menţinute în bune condiţii agricole şi de mediu şi care
sunt eligibile pentru subvenţii.

**)
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Suprafaţa cultivată şi care nu poate fi încadrată în niciuna din
categoriile anterioare (de exemplu: răsadniţe, câmpuri
experimentale etc.).
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Suprafeţe utilizate pentru pepiniere viticole şi plantaţii port-altoi,
pentru producerea materialului de înmulţire a viţei de vie, adică a
materialului săditor viticol.

CAPITOLUL II. MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI

Se înregistrează suprafaţa ocupată de pomii din livezi, indiferent
de vârsta plantaţiei.

Se înregistrează suprafeţele ocupate cu livezi cu pomi din alte
specii decât cele menţionate mai sus (smochini, corcoduşi etc).
Suprafeţele ocupate cu duzi pitici, pentru sericicultură, se
înregistrează la subpunctul 10.1.3., cod 62.

Ari

10. CULTURI PERMANENTE

10.4. Pepiniere

10.1. Plantaţii pomicole (livezi)
10.1.1. Pomi fructiferi
a) Meri
51

,

52

,

c) Pruni

53

,

d) Caişi şi zarzări

54

,

e) Piersici şi nectarini

55

,

12. HELEŞTEE, IAZURI, BĂLŢI

f) Cireşi şi vişini

56

,

13. ALTE SUPRAFEŢE

g) Gutui

57

,

h) Alţi pomi fructiferi

58

,

(45+46+50+69)

b) Nuci şi aluni

60

,

c) Alte specii de nucifere

61

,

62

,

10.1.3. Alţi pomi
Suprafaţa cultivată cu plantaţii de zmeur, coacăz, agriş, mur, afin,
trandafiri de dulceaţă etc., care se amenajează în ogor propriu.

10.2. Arbuşti fructiferi (zmeur, coacăz,

Suprafaţa ocupată cu viţă de vie, utilizată de către exploataţia
agricolă pentru struguri din care se obţin vinuri de calitate. Aceste
vinuri se produc, în general, în regiunile tradiţionale, fiind
clasificate în acord cu reglementările naţionale şi internaţionale în
vigoare.

10.3. Plantaţii viticole pentru:

alţi arbuşti fructiferi)

72

,

73

,

pe termen scurt

Suprafaţa agricolă care nu a mai fost lucrată în anul de referinţă
al anchetei structurale în agricultură, nu a mai fost cuprinsă în
sistemul de rotaţie a culturilor şi nu este menţinută în bune
condiţii agricole şi de mediu. Acest teren poate fi din nou cultivat,
utilizând resursele disponibile ale exploataţiei agricole.

Suprafaţa acoperită cu arbori sau arbuşti forestieri, inclusiv
plantaţiile de plopi situate în interiorul sau exteriorul pădurilor şi
pepinierele din interiorul pădurilor pentru cerinţele proprii ale
exploataţiei agricole, precum şi amenajările forestiere (drumuri
forestiere, depozite de buşteni etc.).

,

74

13.3. Suprafeţe ocupate cu clădiri, curţi, drumuri,
cariere etc.

,

75

Suprafeţele împădurite folosite pentru creşterea plantelor
lemnoase, unde perioada de rotaţie este de până la 20 de ani.
Perioada de rotaţie reprezintă timpul dintre prima plantare a
copacilor şi recoltarea, care nu presupune despădurirea.

14. SUPRAFAŢĂ TOTALĂ
A EXPLOATAŢIEI AGRICOLE

,

63

(70+71+72+73+75)

,

76

Suprafaţa agricolă utilizată (cod 70) + suprafaţa ocupată de
heleştee, iazuri, bălţi (cod 71) + suprafaţa agricolă neutilizată
(cod 72) + suprafaţa împădurită (cod 73) + suprafaţa ocupată cu
clădiri, curţi, drumuri, cariere etc. (cod 75).

77

- Vin de calitate

64

,

- Alte tipuri de vin

65

,

(pentru producerea de biocombustibil, sau de alte surse

66

,

de energie regenerabilă)

16. CULTURI ENERGETICE

,

78

Suprafaţa se înregistrează o singură dată, chiar dacă a avut mai
multe cicluri de cultură în anul agricol 2015 - 2016, este
exprimatǎ în metri pǎtraţi şi reprezintă suma suprafeţelor special
amenajate (paturi sau suprafeţe similare), iar la sistemele de
culturi supraetajate, este suma suprafeţei special amenajate a
etajelor.

CAPITOLUL III. PRACTICI DE GESTIONARE A SOLULUI
ŞI A GUNOIULUI DE GRAJD
(anul agricol 2015 - 2016)
Cod

Suprafaţă
Hectare
17. PRACTICI DE GESTIONARE A SOLULUI
17.1. Metode de cultivare a terenului arabil

Ari

Suprafaţă
Hectare

Ari

17.2.3. Resturi de plante de cultură
(coceni, tije de floarea soarelui etc)

06

,

07

,

17.1.1. Arătură convenţională
01

,

17.1.2. Arătură de conservare
(fără răsturnarea brazdei)

Teren arabil pe care culturile sunt semănate toamna şi cresc în
timpul iernii (de ex. grâu de iarnă), în general recoltate sau
utilizate ca nutreţ.

,

13.2.1. Crânguri în sistem de rotaţie

15. CIUPERCĂRII (metri pătraţi)

(cu răsturnarea brazdei)
Suprafaţa care nu este arată între recoltare şi însămânţare.

71

13.1. Suprafaţă agricolă

a) Struguri de vin:

b) Struguri de masă:

Suprafaţa lucrată prin metoda de conservare a solului, cu lăsarea
resturilor vegetale pe suprafaţa acestuia.

,

70

13.2. Suprafaţă împădurită
din care:
,

,

69

neutilizată

17.1.3. Fără arătură

17.2.4. Teren neacoperit

,

03

,

17.2. Acoperirea terenului arabil

cu plante perene

17.3. Zone de interes ecologic

Suprafaţa culturilor pentru producerea de biocombustibili (de
exemplu: cereale şi plante oleaginoase) sau pentru producerea
unui alt tip de energie regenerabilă.
Suprafeţele ocupate de culturi energetice se regăsesc
înregistrate şi la culturile respective din suprafaţa agricolă
utilizată.

08

,

Teren arabil acoperit cu reziduuri vegetale şi mirişte din
campania anterioară de iarnă. Nu se include suprafaţa de la
punctul 17.2.2.

09

,

Suprafeţele de teren arabil arate toamna şi care nu sunt
însămânţate pe timp de iarnă sau acoperite cu resturi de plante.

17.2.5. Teren arabil

02

Suprafeţele de teren în pregătire pentru plantaţii pomicole (livezi),
plantaţii viticole şi alte culturi permanente.

Suprafaţa obţinută prin însumarea suprafeţelor de la codurile 45,
46, 50 şi 69.
Această suprafaţă trebuie să fie EGALĂ cu suprafaţa din
Capitolul I “Informaţii generale privind exploataţia agricolă” ,
punctul 6 “Suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei agricole”,
subpunctul 6.2., cod 05, ”Total”.

,

11. SUPRAFAŢĂ AGRICOLĂ UTILIZATĂ

10.1.2. Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite
59

Ari
,

67

(51+…+68)

b) Peri

a) Castani

Suprafaţă
Hectare

10.5. Alte culturi permanente
68
10.6. TOTAL CULTURI PERMANENTE

(comestibile)

Suprafaţa lucrată prin metode convenţionale, care implică arătura
prin răsturnarea brazdei.

Cod

Suprafaţă
Hectare

Cod

Nu sunt incluse în această categorie culturile de plante
ornamentale (trandafiri, arbuşti decorativi cultivaţi pentru flori sau
frunze, etc.) sau plante industriale (hamei, etc.), chiar dacă sunt
permanente. Acestea sunt înregistrate la subpunctele
corespunzătoare ale terenului arabil.

Cod

(anul agricol 2015 - 2016) - continuare -

17.2.1. Cultură normală
Suprafaţa cultivată în special pentru a se reduce eroziunea
solului, îngrăşăminte şi produse de protecţie a plantelor în timpul
iernii sau în alte perioade ale anului.

Suprafeţele de teren garantate şi declarate a fi de interes
ecologic: suprafaţa totală care se află pe marginea câmpurilor,
zone tampon, garduri vii, copaci, terenuri necultivate, biotopuri,
zone împădurite, zone pentru peisaj.

de iarnă
04
17.2.2. Cultură protectoare/
cultură intermediară

05
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(se înscriu numai numere întregi)

,

17.4. Rotaţia culturilor: Parte din teren arabil
,

inclusă în rotaţia culturilor

10

Suprafeţele de teren care sunt acoperite cu plante multi-anuale,
care nu au fost însămânţate sau cultivate în anul de referinţă.

%

ASA 2016/ 4

Practica de alternare a culturilor anuale şi multianuale, cu
excepţia speciilor perene (sparanghel, căpşuni etc.) după un
model planificat, astfel încât culturile aceleiaşi specii sau familii
să nu fie cultivate pe acelaşi teren mai mulţi ani la rând. Se
înregistrează partea (%) din terenul arabil inclusă în sistemul de
rotaţie a culturilor.

CAPITOLUL III. PRACTICI DE GESTIONARE A SOLULUI
ŞI A GUNOIULUI DE GRAJD
(anul agricol 2015 - 2016) - continuare -

Se înregistrează procentul din totalul gunoiului de grajd produs în
exploataţia agricolă (produs + import – export) şi care este aplicat
pe terenul agricol, prin diferite tehnici.

Cod

18. TEHNICI DE APLICARE A GUNOIULUI DE GRAJD
Tehnica prin care se aplică gunoiul de grajd pe un teren agricol,
fără utilizarea unei tehnici tip fâşie sau injectare.
Procentul din total gunoi de grajd aplicat, care, în decurs de 24
de ore, nu a fost încorporat în sol.

Gunoiul de grajd este aplicat pe o suprafaţă în fâşii paralele (fără
a fi aplicat şi între fâşii), prin utilizarea unui dispozitiv special
ataşat în spatele unui tractor şi care eliberează gunoiul de grajd
lichid sau semilichid la nivelul solului.

% din gunoiul de grajd
(se înscriu numai numere întregi)

18.1. Împrăştiere
18.1.1. Fără încorporare

11

18.1.2. Încorporare în termen de 4 ore

12

18.1.3. Încorporare după 4 ore

13

Procentul din total gunoi de grajd aplicat, care a fost încorporat
mecanic în sol timp de 4 ore de la aplicare.
Procentul din total gunoi de grajd aplicat şi care a fost încorporat
mecanic în sol după 4 ore de la aplicare. Dacă, după 24 de ore
acest tip de îngrăşământ nu a fost încorporat în sol, atunci se
înregistrează la subpunctul 18.1.1.

18.2. Împrăştiere în fâşii
18.2.1. Rampă orizontală cu furtunuri

14

18.2.2. Rampă orizontală cu duze de stropire la înălţime mică

15

Procentul din total gunoi de grajd aplicat cu ajutorul unui tip de
distribuitor care constă într-un număr de furtunuri montate pe un
braţ mecanic, fără alte dispozitive care să separe cultura sau
frunzele de iarbă.

18.3. Injectare
Gunoiul de grajd este aplicat prin fante tăiate în sol, la diferite
adâncimi, în funcţie de tipul de injector.

Cantitatea totală de gunoi de grajd care a fost scoasă în afara
exploataţiei agricole.

Cantitatea totală de gunoi de grajd care a fost adusă în
exploataţia agricolă pentru a fi utilizat în agricultură, indiferent
dacă s-a plătit pentru aceasta sau a fost primită gratis.

18.3.1. De suprafaţă/ brazdă deschisă

16

18.3.2. De adâncime/ brazdă închisă

17

Procentul din total gunoi de grajd aplicat cu ajutorul unui tip de
distribuitor care constă într-un număr de dispozitive sub forma
unei urme de talpă, montate pe un utilaj destinat să separe
cultura sau frunzele de iarbă, înainte de aplicarea acestuia.

Tone

18.4. Import/ export de gunoi de grajd în/ din exploataţia agricolă
18.4.1. Gunoi de grajd produs şi exportat

18

18.4.2. Gunoi de grajd importat

19

CAPITOLUL IV. INFORMAŢII PRIVIND IRIGAŢIILE
(anul agricol 2015 - 2016)
19. IRIGAŢII

Suprafaţă
Cod

Hectare
Suprafaţă agricolă utilizată maximă care ar fi putut fi irigată în
perioada de referinţă, utilizând echipamentele şi cantitatea de
apă disponibile în cadrul exploataţiei agricole.

Scurgerea apei la suprafaţa solului prin forţa gravitaţiei, fie prin
acoperirea întregii suprafeţe, fie prin brazde săpate între
rândurile de cultură.

Irigarea plantelor prin pulverizarea apei cu presiune mare în
formă de ploaie deasupra parcelelor.
Irigarea plantelor prin picurare la rădăcini, cu ajutorul microaspersoarelor sau prin brumizare.

Surse de apă, situate în interiorul sau în apropierea exploataţiei
agricole, care utilizează apă pompată dintr-un puţ forat sau
săpat, sau dintr-un izvor natural sau similar.

Iazuri mici, naturale sau captări artificiale, situate în întregime pe
teritoriul exploataţiei agricole sau utilizate de către o singură
exploataţie agricolă.

Ari

19.1. Suprafaţă amenajată pentru irigat

01

,

19.2. Suprafaţă efectiv irigată cel puţin o dată în anul agricol 2015 - 2016

02

,
(se acceptă mai multe variante
de răspuns)

20. METODE DE IRIGARE UTILIZATE
20.1. Irigare de suprafaţă (prin inundare, brazde)

03

20.2. Irigare prin aspersiune (stropire)

04

20.3. Irigare prin picurare

05
(se acceptă mai multe variante
de răspuns)

21. SURSA APEI PENTRU IRIGARE UTILIZATĂ ÎN EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ
21.1. Ape subterane ale exploataţiei agricole

06

21.2. Ape de suprafaţă ale exploataţiei agricole (iazuri sau îndiguiri)

07

21.3. Ape de suprafaţă din afara exploataţiei agricole,
din lacuri, râuri sau cursuri de apă

08

21.4. Ape din afara exploataţiei agricole,
din reţelele comune de aprovizionare cu apă

09

21.5. Alte surse de apă

10
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Suprafaţă cultivată care a fost efectiv irigată în anul agricol 2015
– 2016, inclusiv culturile din sere şi din grădinile familiale.
Suprafaţa efectiv irigată se înregistrează o singură data pentru
cultura principală, dacă a fost irigată, sau după caz, pentru
cultura secundară sau succesivă care a fost cel mai mult timp
irigată.

Râuri/ întinderi de apă dulce de suprafaţă (lacuri, râuri, alte
cursuri de apă de suprafaţă) care nu sunt create artificial în
scopul irigaţiilor.
Surse de apă din afara exploataţiei agricole, altele decât cele
menţionate la punctul 21.3., accesibile pentru cel puţin două
exploataţii agricole. Accesul la aceste surse se face, în general,
contra cost.

ASA 2016/ 5

Apele din Marea Neagră sau lacurile saline, care pot fi utilizate
după tratarea apei în vederea reducerii salinităţii, sau ape
reziduale tratate pentru a putea fi utilizate la irigare, sau alte
surse de apă care nu au fost menţionate în altă parte.

Se înregistrează efectivele de animale domestice, aflate în
proprietatea exploataţiei agricole, destinate pentru producţie,
reproducere, îngrăşare/ vânzare, de muncă, existente la
momentul de referinţǎ (31 decembrie 2016). Prin animale
existente se înţeleg atât animalele prezente la sediul exploataţiei
agricole, cât şi cele aflate în afara localităţilor, în munţi, bălţi,
sălaşuri, transhumanţă şi în orice altă situaţie de excepţie.

(la 31 decembrie 2016)
22. BOVINE (taurine şi bubaline)
22.1. Bovine sub 1 an
a) Masculi

Se înregistrează toate taurinele şi bubalinele (bivoli, bivoliţe,
tineret bubalin), defalcate pe categorii de vârstă, sex şi destinaţie
economică.

Femelele de 2 ani şi peste, care nu au avut nicio fătare şi care, la
momentul înregistrării, au fost diagnosticate ca gestante.

b) Femele
22.3. Bovine de 2 ani şi peste
a) Masculi
b) Femele
- vaci pentru lapte

04

- juninci

22.4. TOTAL BOVINE (01+ … +08)

Se înregistrează:
• vierii reproducători în activitate, precum şi tineretul mascul de
peste 50 kg, în perioada de testare;
• tineretul porcin femel şi mascul între 20 kg şi 50 kg destinat
îngrăşării, precum şi masculii şi femelele destinate reproducerii;
• porcii la îngrăşat, cu greutatea de peste 50 kg, precum şi vierii
reformaţi, castraţi, scroafele reformate pentru recondiţionare –
îngrăşare;
• alte porcine care nu au fost menţionate mai sus.

Cabaline de muncă, armăsari reproducători, tineret pânǎ la 3 ani,
alte cabaline, inclusiv măgari, asini şi catâri.
Nu sunt înregistraţi caii de călărie şi caii de curse, folosiţi pentru
divertisment (herghelii).

01
02

*)

23. OVINE
23.1. Oi fătătoare şi mioare montate

03

05

06
07
08
09

10

23.2. Alte ovine

11

23.3. TOTAL ovine (10+11)

12

24. CAPRINE
24.1. Capre şi tineret femel montat

Tineretul ovin (tineret femel şi mascul sub 3 luni, ovine puse la
îngrăşat, inclusiv batalii şi berbecii reformaţi), precum şi masculii
folosiţi efectiv la montă (artificială şi naturală).

13

24.2. Alte caprine

14

24.3. TOTAL caprine (13+14)

15

25. PORCINE
25.1. Purcei până la 20 de kg

16

25.2. Scroafe şi scrofiţe pentru reproducere, de 50 kg şi peste

17

25.3. Alte porcine

18

25.4. TOTAL PORCINE (16+17+18)

19

26. PĂSĂRI
26.1. Pui, găini şi cocoşi pentru carne

Capete

Cod

b) Femele
22.2. Bovine între 1 şi 2 ani
a) Masculi

- altele

Rasele de vaci specializate pentru producerea de viţei pentru
sacrificare timpurie, tineretul femel în vârstă de peste 2 ani,
destinat creşterii şi îngrăşării în vederea sacrificării, vacile şi
bivoliţele de lapte reformate, precum şi cele care se folosesc
numai pentru muncă.

Înregistrarea efectivelor de animale se face după principiul
proprietăţii, în sensul că, efectivele se înregistrează la exploataţia
agricolă care le deţine în proprietate şi nu la exploataţia agricolă
care le are temporar în folosinţă, în custodie (de exemplu,
animalele luate pentru anumite servicii) sau în întreţinere.
Animalele contractate, dar nelivrate, se înregistrează la
exploataţiile agricole în care se găsesc la momentul de referinţă.
În cazul în care animalele aparţin la doi sau mai mulţi proprietari,
se vor înregistra la exploataţia agricolă în care se află la
momentul de referinţă.
Reproducătorii masculi aflaţi în proprietatea exploataţiilor agricole
specializate (centre de reproducere şi selecţie, staţiunile
comunale de montă etc.), care sunt daţi în folosinţă temporară
(custodie), se înregistrează la exploataţiile agricole care sunt
proprietare.
La exploataţiile agricole, care în ziua de referinţă nu au animale
datorită unei pauze temporare (curăţenie generală, dezinfecţie,
focare de boli etc.), se va înregistra numărul de animale existent
înainte de începerea acesteia, cu condiţia ca animalele să nu fi
fost transferate la o altă exploataţie agricolă.

CAPITOLUL V. EFECTIVE DE ANIMALE

Masculii reproducători, tineretul caprin (tineret femel şi mascul
sub 3 luni) şi caprinele la îngrăşat (indiferent de vârstă).

20

26.2. Găini pentru ouă

21

26.3. Curci

22

26.4. Raţe

23

26.5. Gâşte

24

26.6. Struţi

25

26.7. Alte păsări (prepeliţe, bibilici, porumbei, fazani etc.)

26

26.8. TOTAL PĂSĂRI (20+ … +26)

27

27. TOTAL CABALINE (inclusiv măgari, asini şi catâri)

28

28. IEPURI DE CASĂ - femele pentru reproducere

29

Număr

Hamsteri, cobai, chinchila etc., crescute pentru reproducere şi
comercializare.

29. FAMILII DE ALBINE

30

30. ALTE ANIMALE, care nu au fost menţionate în altă parte

31

*)

Da

Nu

Femelele de doi ani şi peste, care nu au avut nicio fătare şi care au fost diagnosticate ca gestante.
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Agricultura practicată conform unui set de reguli standard
specificate în:
• Regulamentul (CE) nr. 834/ 2007 al Consiliului, privind
producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum
şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/ 91;
• Legislaţia naţională referitoare la certificarea producţiei
ecologice.

CAPITOLUL VI. AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
31. METODE DE PRODUCŢIE ECOLOGICĂ
31.1. Sector vegetal (anul agricol 2015 - 2016)
a) Suprafaţa agricolă utilizată certificată ecologic

Partea din suprafaţa agricolă utilizată care a epuizat perioada de
conversie spre agricultura ecologică (2 – 3 ani, în funcţie de
destinaţia care i se va aloca pe parcursul exploatării pentru
producţia ecologică), este certificată de către un organism de
certificare pe baza contractului semnat anual şi a cărei producţie
este certificată, fiind în concordanţă cu principiile agriculturii
ecologice.

b) Suprafaţa agricolă utilizată aflată în conversie

Hectare

Ari

01

,

02

,
Suprafaţă cultivată ecologic

(suprafaţa certificată + suprafaţa aflată în conversie)

Hectare
03

,

b) Plante leguminoase pentru boabe

04

,

c) Cartofi (inclusiv cartofi timpurii şi cartofi pentru sămânţă)

05

,

d) Sfeclă de zahăr (nu se includ suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă)

06

,

e) Plante oleaginoase

07

,

f) Legume, pepeni şi căpşuni

08

,

g) Păşuni şi fâneţe (nu se includ şi cele aflate pe terenuri accidentate)

09

,

h) Plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi

10

,

i) Plantaţii viticole

11

,

j) Alte culturi

12

,

a) Bovine

13

b) Porcine

14

c) Ovine şi caprine

15

d) Păsări

16

e) Alte specii de animale

17

Da

Exploataţia agricolă a beneficiat, în ultimii 3 ani (2014 - 2016), de măsuri de dezvoltare rurală
(Regulament (UE) nr. 1305/2013, privind sprijin pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR*) :

Sprijinul se acordă pe hectar de suprafață agricolă fermierilor sau
grupurilor de fermieri care se angajează în mod voluntar să
adopte sau să mențină practici și metode specifice agriculturii
ecologice.
Se acordă sprijin pentru investiții tangibile și/sau intangibile.
*)

Nu

(se acceptă
mai multe variante
de răspuns)

Cod

32.1. Participarea fermierilor la sisteme de calitate alimentară (Art. 16)

01

32.2. Plăţi legate de Natura 2000 şi de Directiva-cadru privind apa (Art. 30)

02

32.3. Plăţi pentru agro-mediu şi climatice (Art. 28)

03

32.4. Agricultură ecologică (Art. 29)

04

32.5. Investiţii în active fizice (Art. 17)

05

32.6. Prevenirea şi repararea daunelor cauzate potenţialului de producţie agricolă
de dezastre naturale şi de evenimente catastrofale (Art. 18)
32.7. Dezvoltarea exploataţiilor agricole şi a întreprinderilor (Art. 19)

06

32.8. Investiţii în dezvoltarea zonelor forestiere şi în viabilitatea pădurilor (Art. 21)

08

32.9. Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite (Art. 22)

09

32.10. Plăţi pentru bunăstarea animalelor (Art. 33)

10

32.11. Instituirea de sisteme agroforestiere (Art. 23)

11

32.12. Prevenirea şi repararea daunelor cauzate pădurilor (Art. 24)

12

32.13. Investiţii în ameliorarea rezilienţei şi a valorii ecologice a pădurilor (Art. 25)

13

32.14. Investiţii în tehnologii forestiere şi în prelucrarea, mobilizarea şi comercializarea produselor forestiere (Art. 26)

14

32.15. Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (Art. 31)

15

32.16. Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor (Art. 34)

16

32.17. Gestionarea riscurilor (Art. 36)

17

07

FEADR este Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
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Se acordă sprijin pentru împădurire și crearea de suprafețe
împădurite, înființarea de sisteme agroforestiere, prevenirea și
refacerea daunelor cauzate pădurilor de incendii, dezastre
naturale și evenimente catastrofale, inclusiv invaziile de
dăunători, izbucnirea unor boli și amenințările legate de climă,
ameliorarea rezilienței și a valorii ecologice și a potențialului de
atenuare a ecosistemelor forestiere, tehnologii forestiere și
prelucrare, mobilizarea și comercializarea produselor forestiere.

Capete

32. SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

Se urmărește conservarea și promovarea schimbărilor necesare
la nivelul practicilor agricole care aduc o contribuție pozitivă
mediului și climei.

Se acordă sprijin pentru înființarea unei întreprinderi pentru
tinerii fermieri, activităţi neagricole în zone rurale, dezvoltarea
fermelor mici; pentru crearea și dezvoltarea de activități
neagricole; plăți anuale sau plăți unice acordate fermierilor
eligibili pentru schema aplicată micilor fermieri.

Animale crescute ecologic

CAPITOLUL VII. DEZVOLTARE RURALĂ

Sprijinul se acordă anual pe hectar de suprafață agricolă sau de
pădure, pentru a compensa beneficiarii pentru costurile
suplimentare și pierderile de venit generate de dezavantajele din
zonele în cauză, legate de punerea în aplicare a Directivelor
92/43/CEE și 2009/147/CE și a Directivei-cadru privind apa.

Partea din suprafaţa agricolă utilizată, pe care se practică
metode de producţie agricolă ecologice, dar pentru care este
necesară o perioadă de tranziţie. Se înregistrează numai acea
suprafaţă agricolă utilizată care nu a trecut prin toată perioada de
conversie.

Ari

a) Cereale pentru boabe (se includ şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă)

31.3. Sector animalier (la 31 decembrie 2016)
Specia de animale crescute ecologic

Informaţiile se colectează dacă exploataţia agricolă a beneficiat,
în ultimii 3 ani (2014 - 2016), de măsuri de dezvoltare rurală,
conform unui anumit set de standarde şi reguli specificate în cea
mai recentă legislaţie.
Se consideră că exploataţia agricolă a beneficiat de măsuri de
dezvoltare rurală indiferent dacă plata s-a efectuat sau nu până
la momentul culegerii datelor în formularul ASA 2016, în condiţiile
existenţei unei decizii favorabile de plată.

Se acordă sprijin pentru investiții în măsuri preventive de
reducere a efectelor dezastrelor naturale şi pentru refacerea
terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de
dezastre naturale.

Cod

31.2. Suprafaţă cultivată ecologic (03+ ... +12 = 01+02)

Se înregistrează numărul de animale care sunt crescute în cadrul
unei exploataţii agricole, în care toate metodele de producţie
agricolă, sau cea mai mare parte a acestora, se desfăşoară
conform principiilor agriculturii ecologice, după cum au fost
stabilite în Regulamentul (CE) nr. 834/ 2007 al Consiliului privind
producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologioce şi
conform regulilor naţionale corespondente pentru certificarea
producţiei ecologice, defalcate pe categorii de animale.

Sprijin fermierilor și grupurilor de fermieri care participă pentru
prima dată la:
- scheme de calitate;
- scheme de calitate, inclusiv schemele de certificare a
exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și alimentare sau
pentru bumbac;
- scheme voluntare de certificare a produselor agricole
recunoscute de statele membre, ca aplicând orientările UE
privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare
voluntară a produselor agricole și alimentare.

Întregul proces de obţinere a unui produs ecologic este controlat
de către un organism de inspecţie şi certificare, pe baza
contractului semnat anual, care eliberează şi certificatul de
produs ecologic.
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Se acordă sprijin deținătorilor de terenuri privați şi publici și
asociațiilor acestora și acoperă costurile de instalare și o primă
anuală pe hectar pentru costurile de întreținere și pierderile de
venituri agricole. În cazul terenurilor aflate în proprietatea statului,
sprijinul se poate acorda doar dacă autoritatea care gestionează
respectivele terenuri este un organism privat sau o
municipalitate. Sprijinul pentru împădurirea terenurilor aflate în
proprietatea unor autorități publice sau pentru arbori cu creștere
rapidă acoperă numai costurile de instalare.

Se acordă sprijin fermierilor care se angajează, în mod voluntar,
să desfășoare operațiuni constând într-unul sau mai multe
angajamente în favoarea bunăstării animalelor și care sunt
fermieri activi.
Se acordă sprijin deținătorilor privați de terenuri, municipalităților
și asociațiilor lor și acoperă costurile de înființare și o primă
anuală pe hectar care acoperă costurile de întreținere (max. 5
ani). „Sisteme agroforestiere” sunt sisteme de utilizare a
terenurilor care asociază silvicultura și agricultura pe aceleași
suprafețe.

Se acordă sprijin deținătorilor privați și publici de păduri și altor
organisme publice și de drept privat și asociațiilor acestora și
acoperă costurile aferente pentru o serie de activităţi: construirea
de infrastructuri de protecție, prevenirea incendiilor sau a altor
pericole naturale, îmbunătățirea instalațiilor de monitorizare,
refacerea potențialului forestier afectat de incendii și de alte
dezastre naturale.
Se acordă sprijin persoanelor fizice, deținătorilor privați și publici
de păduri și altor organisme publice și de drept privat și
asociațiilor acestora.
Se acordă sprijin pe hectar de pădure deținătorilor publici și
privați, altor organisme de drept privat și publice și asociațiilor
acestora care se angajează în mod voluntar să desfășoare
operațiuni constând într-unul sau mai multe angajamente de
silvomediu și climatice.

Se înregistrează informaţii necesare evaluǎrii volumului de
muncǎ aferent activitǎţilor agricole desfǎşurate în cadrul
exploataţiei agricole.

Numărul de zile lucrate de fiecare membru al exploataţiei
agricole, în anul agricol 2015 - 2016, în cadrul exploataţiei
agricole proprii, atât pentru activităţi agricole, cât şi pentru
activităţi neagricole (conexe) neseparabile. Se completează cu
numărul de zile lucrate în echivalent 8 ore/ zi. O zi lucratǎ în
cadrul exploataţiei agricole, în echivalent 8 ore/ zi, reprezintǎ
munca prestatǎ pentru o perioadǎ de minim 8 ore. Numărul
zilelor lucrate în agricultură reprezintă transformarea în
echivalent minim 8 ore/ zi. Dacǎ ziua de lucru, în exploataţia
agricolă, este mai micǎ de 8 ore, se face transformarea în zi
lucratǎ în echivalent 8 ore/ zi. Dacǎ ziua lucratǎ este mai mare de
8 ore, nu se face nicio transformare.

CAPITOLUL VIII. PERSOANE CARE AU LUCRAT ÎN AGRICULTURĂ
(anul agricol 2015 - 2016)
33. MEMBRII EXPLOATAŢIEI AGRICOLE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ (persoanele cu vârsta de 15 ani şi peste)
(se completează numai pentru exploataţii agricole fără personalitate juridică, Capitolul I, punct 2, subpunct 2.1.)

Se completează cu date privind capul exploataţiei agricole fără
personalitate juridică (cele de la subpunctele 2.1.a) şi 2.1.b) şi se
continuă completarea cu ceilalţi membri ai exploataţiei agricole
fără personalitate juridică, în ordinea gradului de rudenie faţă de
capul exploataţiei agricole fără personalitate juridică.
Capul exploataţiei agricole fără personalitate juridică este un
membru al exploataţiei agricole fără personalitate juridică, în
numele căruia exploataţia agricolă este condusă şi care este
răspunzător din punct de vedere legal şi economic, pentru
exploataţia agricolă fără personalitate juridică, adică, îşi asumă
riscul economic pentru aceasta. Se completează cu “01”, în
coloana 2.

5

Nelegate direct
de exploataţia agricolă

în cadrul exploataţiei agricole proprii
(în echivalent 8 ore/ zi)

3)

4

Legate direct
de exploataţia agricolă

3

Număr de zile lucrate în agricultură ,

Vârsta
(în ani împliniţi)

feminin = 2)
(masculin = 1 /
Sex

2)

2

Ca ocupaţie secundară

1

4)

Ca ocupaţie principală

B

A

faţă de capul exploataţiei agricole

Se înscrie cifra 1 în coloana 1 numai în dreptul membrului
exploataţiei agricole fără personalitate juridică, care a îndeplinit
această funcţie.

Capul exploataţiei agricole şi membrii
acesteia, după gradul de rudenie

33.1. Membrii exploataţiei agricole
fără personalitate juridică

Şeful exploataţiei agricole

Nr. crt.

1)

Alte activităţi
aducătoare de venituri

6

7

8

9

1
2
3
4
5
6
7

Activităţile desfăşurate în cadrul exploataţiei agricole sau în afara
acesteia, altele decât activitatea agricolă şi decât alte activităţi
direct legate de exploataţia agricolă.

8

Datele referitoare la soţul/ soţia capului exploataţiei agricole fără
personalitate juridică se completează la poziţia cu Nr. crt. 2, dacă
a desfăşurat activitate agricolǎ în cadrul exploataţiei agricole fără
personalitate juridică.

9

Activităţile sunt cele menţionate la Capitolul IX „Alte activităţi
aducătoare de venituri” de la subpunct 36.1. până la subpunct
36.10. Dacă există o căsuţă marcată în această coloană,
atunci, în mod obligatoriu, la Capitolul IX „Alte activităţi
aducătoare de venituri”, trebuie să fie marcată cu „X” cel puţin o
activitate.

10
11
12

Se înregistrează toţi membrii exploataţiei agricole fără
personalitate juridică, care au avut minim 15 ani împliniţi la
momentul înregistrǎrii şi au desfǎşurat activitate agricolǎ, în anul
agricol 2015 - 2016 (soţ/ soţie, fiu/ fiicǎ, ginere/ norǎ, nepot/
nepoatǎ, tatǎ/ mamǎ, socru/ soacră, frate/ soră, cumnat/
cumnatǎ, bunic/ bunică, alte rude, persoane neînrudite).

13

Activitatea aducătoare de venituri căreia i se dedică un interval
de timp mai mic decât activităţii agricole din cadrul exploataţiei
agricole.

14
15
16

Activitatea aducătoare de venituri căreia i se dedică un interval
de timp mai mare decât activităţii agricole din cadrul exploataţiei
agricole.

17
18

Suma numǎrului de zile lucrate de către toţi membrii exploataţiei
agricole fără personalitate juridică, care a fost înregistrată în
coloana 5.

Activităţi care s-au desfăşurat în schimbul acordării unei
remuneraţii (salariu, câştig bănesc, profit sau alt tip de plată,
inclusiv plata în bunuri, conform activităţii prestate), altele decât
activităţile agricole care au fost desfăşurate în cadrul exploataţiei
agricole.
Se includ şi activităţile agricole care au fost desfăşurate de către
o persoană a unei exploataţii agricole în beneficiul altei exploataţii
agricole.
Activităţile neagricole secundare şi neseparabile aducătoare de
venituri nu sunt incluse, acestea fiind incluse în activitatea
agricolă (de exemplu: producerea untului în gospodărie).
Toate activităţile aducătoare de venituri, altele decât cele
agricole, desfăşurate de către capul exploataţiei agricole fără
personalitate juridică şi membrii familiei acestuia, ca ocupaţie
principală sau secundară, sunt înregistrate aici.
Veniturile obţinute din pensie, ale persoanelor care lucrează în
cadrul exploataţiei agricole, nu reprezintă venituri din “alte
activităţi aducătoare de venituri”.

33.2. TOTAL NUMĂR DE ZILE LUCRATE
1)
2)

Nu pot fi marcate simultan coloanele 6 şi 7 sau
coloanele 8 şi 9.

Se înscrie cifra “1”, o singură dată, în dreptul persoanei care este declarată “şeful exploataţiei”.
01 = capul exploataţiei agricole; 02 = soţ/ soţie; 03 = fiu/ fiicǎ; 04 = ginere/ norǎ; 05 = nepot/ nepoatǎ; 06 = tatǎ/ mamǎ;

Coloana 2 se completează obligatoriu cu codul format din cele 2
cifre (de la 01 la 12).

07 = socru/ soacră; 08 = frate/ soră; 09 = cumnat/ cumnatǎ; 10 = bunic/ bunică; 11 = alte rude; 12 = persoane neînrudite.
3)

Numărul zilelor lucrate în agricultură reprezintă transformarea în echivalent minim 8 ore/ zi.

4)

Se înscrie litera "X" în căsuţa corespunzătoare. Dacă în coloana 6 sau 7 se înscrie un X, obligatoriu va fi înscris un X şi în coloana 8 sau 9.
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Persoanele care au lucrat şi au fost retribuite, fie în exploataţia
agricolǎ fără personalitate juridică, fie într-o exploataţie agricolă
cu personalitate juridicǎ care a desfăşurat activităţi agricole.
Exploataţiile agricole cu personalitate juridică, a căror activitate
principală nu este agricultura, înregistrează numai persoanele
care au desfăşurat activităţi agricole.

CAPITOLUL VIII. PERSOANE CARE AU LUCRAT ÎN AGRICULTURĂ
(anul agricol 2015 - 2016) - continuare 34. SALARIAŢI ŞI ALTE CATEGORII
DE PERSOANE CARE AU LUCRAT
ÎN EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ

A

Persoana fizicǎ care are responsabilitatea de a conduce
activitatea zilnicǎ financiarǎ şi de producţie a exploataţiei
agricole.

34.1. Şeful exploataţiei agricole
Nr.
crt.

Salariaţii şi alte categorii de persoane care au lucrat permanent
în exploataţia agricolă sunt persoanele ocupate pe o perioadă
nedeterminată şi care primesc, în schimbul activităţii prestate,
orice tip de remunerare (salariu, venituri, profituri sau alte plăţi,
inclusiv plată în natură).
Se înregistrează toate persoanele care au desfăşurat activităţi în
fiecare săptămână a anului agricol de referinţă, indiferent de
funcţia lor în cadrul exploataţiei agricole, cu excepţia şefului
exploataţiei agricole, care a fost înregistrat la subpunctul 34.1.
Se înregistrează, de asemenea şi persoanele care au lucrat, în
mod regulat, doar o parte din anul agricol 2015 - 2016, perioada
nelucratǎ fiind cauzată de: condiţii particulare de producţie în
exploataţia agricolă, concedii, servicii militare, boli, accidente sau
decese, începutul sau sfârşitul angajării în exploataţia agricolă,
cauze accidentale (inundaţii, incendii etc.).
Se înregistrează şi persoanele din primării, şcoli şi toate celelalte
unităţi, care deşi nu au ca specific activităţi agricole ca activitate
principală, au desfăşurat activitate agricolă.
Crescătorii de oi înregistrează date şi pentru ciobanii care au
îngrijit oile permanent. Cei care au fost angajaţi numai pe
perioada păşunatului, se consideră sezonieri şi se înregistrează
la subpunctul 34.4. „Temporari”.

B

1

2

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

de exploataţia agricolă

1)

Ca ocupaţie
principală

Ca ocupaţie
secundară

4

5

3

Activităţile sunt cele menţionate la Capitolul IX „Alte activităţi
aducătoare de venituri”, subpunct 36.1. la subpunct 36.10. Dacă
există o căsuţă marcată în această coloană, atunci, în mod
obligatoriu, la Capitolul IX „Alte activităţi aducătoare de venituri”,
trebuie să fie marcată cu „X” cel puţin o activitate.

01

34.2. Permanenţi2)
(Pentru fiecare persoană din cadrul acestei categorii se completează câte un rând)

1

02

2

02

3

02

4

02

5

02

6

02

7

02

8

02

9

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

34.3. TOTAL NUMĂR DE ZILE LUCRATE
DE CĂTRE SALARIAŢII
ANGAJAŢI PERMANENT3)

Dacǎ pentru înregistrarea persoanelor angajate permanent nu
sunt suficiente poziţiile de la 1 până la 15, se completează o
pagină adiţionalǎ, în care se va continua înregistrarea începând
cu Nr. crt. “16”.

Cod
Sex
Vârsta
tip
masculin = 1 (în ani
angajat feminin = 2 împliniţi)

Alte activităţi
aducătoare de venituri,
legate direct

Activitatea, ca ocupaţie secundară, căreia i se dedică un interval
de timp mai mic decât cel dedicat activităţii agricole din
exploataţie.

Activitatea, ca ocupaţie principală, căreia i se dedică un interval
de timp mai mare decât cel dedicat activităţii agricole din
exploataţie.

Numărul total de zile lucrate, pentru toţi angajaţii permanent ai
exploataţiei agricole. În situaţia în care s-au completat una sau
mai multe pagini adiţionale, pentru subpunctul 34.2.
"Permanenţi", la calcularea numărului total de zile lucrate se
cumulează şi subtotalurile calculate în paginile adiţionale. Totalul
general este înscris o singură dată pe pagina principală din
formularul de anchetă, la acest subpunct. Numărul de zile lucrate
în agricultură reprezintă transformarea în echivalent minim a 8
ore/ zi.

03

(în echivalent 8 ore/ zi)
Număr
persoane

34.4. Temporari
Persoanele angajate pe o perioadă determinată, respectiv
persoanele care, în anul agricol 2015 - 2016, nu au lucrat în
fiecare sǎptǎmânǎ în cadrul exploataţiei agricole, din alte motive
decât cele menţionate la subpunctul 34.2. ”Salariaţi şi alte
categorii de persoane care au lucrat în exploataţia agricolă/
permanenţi”. La acest subpunct se înregistrează şi persoanele
care au fost angajate ca zilieri.

a) Bărbaţi

04

b) Femei

05

34.5. Alte categorii de persoane
(angajaţi de la terţi etc.)
1)

06

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

În acest total nu se include şi numărul de zile lucrate de către
şeful exploataţiei agricole, de la subpunctul 34.1., coloana 3.

xxxxxxx

Se înscrie litera "X" în căsuţa corespunzătoare.

2)

Persoanele care au lucrat, în general, pe cont propriu, care au
desfăşurat o activitate agricolă în cadrul exploataţiei agricole,
persoanele care au fost angajate prin intermediul unor societăţi
prestatoare de sevicii, de exemplu terţii.

Dacă numărul de salariaţi angajaţi permanent (cod 02) depăşeşte spaţiul alocat pe acest formular (15 persoane) , se continuă completarea
pe o pagină adiţională, pe care se începe cu Nr. crt. "16".

3)

În situaţia în care s-au completat una sau mai multe pagini adiţionale, pentru subpunctul 34.2 "Permanenţi", la calcularea "Total număr
zile lucrate" (Cap. VIII, punct 34, subpunct 34.3., cod 03) se cumulează şi subtotalurile calculate în paginile adiţionale. Totalul general

este înscris o singură dată pe pagina principală din formularul de înregistrare (Capitol VIII, subpunct 34.3.,cod 03) .
Numărul de zile lucrate în agricultură reprezintă transformarea în echivalent minim 8 ore/ zi.
Institutul Naţional de Statistică
Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti - cod 050706

Cod tip angajat în cadrul exploataţiei agricole:
- cod 01 - şeful exploataţiei agricole;
- cod 02 - salariaţi şi alte categorii de personal care au lucrat
permanent în exploataţia agricolă;
- cod 04 - salariaţi şi alte categorii de personal, de sex masculin,
care au lucrat temporar în exploataţia agricolă;
- cod 05 - salariaţi şi alte categorii de personal, de sex feminin,
care au lucrat temporar în exploataţia agricolă;
- cod 06 - alte categorii de personal (angajaţi de la terţi, etc.) care
au lucrat temporar în exploataţia agricolă.
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CAPITOLUL VIII. PERSOANE CARE AU LUCRAT ÎN AGRICULTURĂ
Se completează obligatoriu pentru şeful exploataţiei agricole
înregistrat, fie la subpunctul 33.1., fie la subpunctul 34.1.,
reprezentând cel mai înalt nivel de pregǎtire profesionalǎ pentru
fiecare persoanǎ cu această funcţie

(anul agricol 2015 - 2016) - continuare 35. NIVELUL DE INSTRUIRE A ŞEFULUI EXPLOATAŢIEI AGRICOLE
Pentru subpunctul 35.1. completarea este obligatorie. Şeful exploataţiei agricole este o persoană care a fost înregistrată la punctul 33
“Membrii exploataţiei agricole fără personalitate juridică”, sau la punctul 34 “Salariaţi şi alte categorii de persoane care au lucrat în
exploataţia agricolă"

Cod

35.1. Nivelul de instruire în domeniul agricol
Dacă o persoană are studii, chiar superioare, în alte domenii
decât cel agricol, aceasta se înregistrează la acest punct.

Se înregistrează toate activităţile, în afară de activitatea agricolă,
direct legate de exploataţia agricolă şi care au avut un impact
economic asupra acesteia.
Activităţile direct legate de exploataţia agricolă sunt acelea în
care se utilizează atât resursele exploataţiei agricole (suprafaţă,
clădiri, maşini şi echipamente, produse agricole etc.), cât şi
produsele acesteia.
În cazul în care a fost utilizată numai forţa de muncă a
exploataţiei agricole (familială sau din afara acesteia) şi nu se
apelează şi la alte resurse ale exploataţiei agricole, activitatea
respectivă nu se consideră activitate direct legată de exploataţia
agricolă.
Nu se include activitatea de închiriere a terenului pentru diverse
scopuri, dacă exploataţia agricolă nu este implicată în activităţile
desfăşurate pe acest teren.
O activitate comercială fără nicio legătură cu o activitate agricolă,
dar desfăşurată în cadrul exploataţiei agricole, nu reprezintă altă
activitate aducătoare de venituri (de exemplu : coafor, companie
de asigurări, închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole
neutilizate în cadrul exploataţiei agricole proprii, magazin în care
nu se vând produse proprii etc.).
Informaţiile înregistrate trebuie să reflecte activitatea desfăşurată
în mod constant în cadrul exploataţiei agricole, iar orice altă
activitate aducătoare de venituri, desfăşurată în mod ocazional,
nu este inclusă.

Activitatea desfăşurată pe bază de contract, pentru care s-au
utilizat echipamentele din cadrul exploataţiei agricole, atât pentru
sectorul agricol (lucrări agricole de prăşit, arat etc.), cât şi pentru
cel neagricol (curăţarea zăpezii etc.).

Activităţi de meşteşugărie efectuate în exploataţia agricolă fie de
către fermier sau familia acestuia, fie de către persoane din afara
familiei, indiferent de cum sunt vândute produsele obţinute.

Activităţi forestiere cu folosirea atât a personalului din exploataţia
agricolă, cât şi a maşinilor şi echipamentelor acesteia, utilizate, în
general, pentru scopuri agricole.

a) numai cu experienţă practică agricolă (fără studii în domeniul agricol)

01

b) pregătire agricolă de bază (absolvent de şcoală profesională, liceu în domeniul agricol)

02

c) pregătire agricolă completă (absolvent de colegiu, facultate în domeniul agricol)

03

35.2. Instruire profesională (perfecţionare) în ultimele 12 luni

se acceptă o singură variantă
de răspuns

Studii în agronomie, horticultură, viticultură, silvicultură,
piscicultură, activităţi veterinare, tehnologii agricole şi alte
activităţi asociate.

01

CAPITOLUL IX. ALTE ACTIVITĂŢI ADUCĂTOARE DE VENITURI
(anul agricol 2015 - 2016)
36. ALTE ACTIVITĂŢI ADUCĂTOARE DE VENITURI ALE EXPLOATAŢIEI AGRICOLE,
DIRECT LEGATE DE ACEASTA
36.1. Prelucrarea produselor agricole

Activitate desfăşurată
Cod

(se acceptă mai multe
variante de răspuns)

Toate activităţile de prelucrare ale produselor agricole primare în
produse secundare prelucrate, indiferent dacă materia primă este
produsă în exploataţia agricolă sau este adusă din afara
acesteia. Se includ: prelucrarea cărnii, obţinerea brânzei etc. Aici
se includ toate activităţile de prelucrare a produselor agricole, în
afară de cele care fac parte clar din activitatea agricolă. Astfel, nu
sunt incluse activităţile de obţinere a vinului sau a uleiului decât
dacă acestea ar deţine o proporţie semnificativă în activitatea
exploataţiei agricole.

01

36.2. Prelucrarea lemnului (tăiere etc.)

02

36.3. Turism, cazare şi alte activităţi de agrement

03

Prelucrarea lemnului brut în cadrul exploataţiei agricole, pentru
piaţă (tăiere cherestea etc.).

Toate activităţile legate de turism, sport, recreere pentru care
sunt utilizate fie terenul sau clădirile, fie alte resurse ale
exploataţiei agricole.

36.4. Prestări servicii (cu mijloacele de producţie ale exploataţiei agricole)
a) Servicii agricole (pentru alte exploataţii agricole)

04

b) Servicii neagricole

05

36.5. Producerea de energie regenerabilă

06

36.6. Meşteşugărie (împletituri, artizanat etc.)

07

36.7. Acvacultură

08

36.8. Silvicultură

09

36.9. Furnizarea de servicii medicale, sociale sau educaţionale

10

36.10. Alte activităţi aducătoare de venituri

11

Activităţi de producere de energie regenerabilă pentru piaţă,
inclusiv biomasă, biocombustibil sau electricitate, prin mori de
vânt, echipamente eoliene, alte echipamente sau materii prime
agricole. Nu sunt incluse şi activităţile pentru producerea de
energie numai pentru uz propriu în cadrul exploataţiei agricole.

Producţie de peşte, raci, în cadrul exploataţiei agricole. Nu sunt
incluse activităţile strict referitoare la pescuit de agrement.

Orice activităţi de prestare de servicii, referitoare la sănătate, la
mediul social sau educaţional şi care se bazează pe resursele
exploataţiei agricole sau pe produsele sale primare.

36.11. Importanţa activităţilor aducătoare de venituri, direct legate de exploataţia agricolă,
menţionate mai sus
Alte activităţi aducătoare de venituri direct legate de exploataţia
agricolă şi care nu au fost menţionate mai sus.

(procentul lor în venitul total al exploataţiei agricole)
Institutul Naţional de Statistică
Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti - cod 050706

%

(se înscriu numai numere întregi)
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Se înregistrează procentul acestor activităţi în venitul total al
exploataţiei agricole.
Partea din cifra de afaceri a altor activităţi aducătoare de venituri,
direct legate de exploataţia agricolă, raportată la total cifră de
afaceri a exploataţiei agricole (inclusiv subvenţiile). Nu se includ
subvenţiile pentru investiţii.

CAPITOLUL X. ALTE INFORMAŢII
37. INFORMAŢIILE FURNIZATE AU FOST OBŢINUTE PRIN INTERVIEVAREA
(se acceptă o singură variantă de răspuns)

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
Informaţiile se referă la desfăşurarea interviului, acceptarea sau
refuzul de a completa formularul.

7

38. COD COMPLETITUDINE
(se acceptă o singură variantă de răspuns)

Exploataţie agricolă existentă la ASA 2013, inexistentă în
perioada de culegere a datelor ASA 2016.

a) interviu complet

Exploataţie agricolă existentă la ASA 2013, care în anul agricol
2015 - 2016 nu a utilizat suprafeţe agricole şi nu a deţinut
animale.

c) exploataţie agricolă temporar fără activitate

Repondentul a răspuns la toate întrebările din formularul de
culegere a datelor.

1

b) exploataţie agricolă desfiinţată

2
3

d) interviu refuzat

4

e) alte situaţii (exploataţie agricolă neidentificată, neconectată etc.)
Se completează în clar, fără prescurtări şi cu majuscule, numele
şi prenumele persoanei intervievate, cu obligativitatea ca aceasta
să şi semneze.

5

39. NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANEI INTERVIEVATE

(se completează numai cu majuscule)

Semnătura

Se completează obligatoriu.

Data completării
ziua

Este obligatorie înscrierea numelui, prenumelui şi semnăturii
operatorului de interviu.

luna

anul

Completat,
Numele şi prenumele operatorului de interviu (se completează numai cu majuscule)

Semnătura

Unităţile de măsură neconvenţionale, transformate în unităţi
convenţionale, pentru a facilita completarea datelor referitoare la
suprafeţe.

Unitǎţi convenţionale:
1 ha = 100 ari = 10.000 mp
1 ar = 100 mp

1 stânjen = 3,60 mp

1 pogon = 0,5 ha =5.000 mp

1 prăjină fălcească = 1,8 ari = 180 mp

1 jugăr = 57,55 ari = 5.755 mp

1 stânjen pǎtrat moldovenesc = 4,97 mp

1 lanţ = 5.800 mp

1 acru = 50 ari = 5.000 mp

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

ASA 2016/ 11

Se completează în acelaşi mod ca şi punctul 34, subpunctul 34.2.
de la Capitolul VIII din formular. Subtotalurile paginilor adiţionale
(în cazul în care sunt mai multe) se cumulează la totalul de la
punctul 34.3. din formularul de culegere date al anchetei.

PAGINĂ ADIŢIONALĂ

1. Numărul mapei

Pentru persoanele care au lucrat
permanent în exploataţia agricolă,
Capitolul VIII, punctul 34,
subpunctul 34.2., cod 02

2. Numărul formularului în cadrul mapei
3. Numărul paginii adiţionale
4. Numărul total de pagini adiţionale

34. SALARIAŢI ŞI ALTE CATEGORII
DE PERSOANE CARE AU LUCRAT
ÎN EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ
A

Nr. crt.

34.2. Permanenţi

Se preia de pe prima pagină a formularului de culegere date,
Capitolul I, punct 1, subpunctul 1.1.

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

Sex
Cod tip
masculin = 1
angajat
feminin = 2

B

1

2

3

Alte activităţi
aducătoare de venituri,
legate direct de
exploataţia agricolă

1)

Ca ocupaţie
principală

Ca ocupaţie
secundară

4

5

2)

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

Se calculează subtotalul numărului de zile lucrate de către
salariaţii angajaţi permanent. Daca sunt completate mai multe
pagini adiţionale, fiecare subtotal va fi adăugat în totalul de la
Capitolul VIII, punct 34., subpunct 34.3.

SUBTOTAL NUMĂR ZILE LUCRATE
DE CĂTRE SALARIAŢII ANGAJAŢI PERMANENT
1)

Se înscrie litera "X" în căsuţa corespunzătoare.

2)

Pe prima pagină adiţională se continuă completarea din formular, Capitolul VIII, punctul 34, subpunctul 34.2., cod 02, începând cu Nr. crt „16”. În situaţia în care
există mai mult de 42 salariaţi angajaţi permanent, se adaugă altă pagină adiţională şi se continuă de la Nr. crt „43”, cu numărul de pagini adiţionale necesare.
Institutul Naţional de Statistică
Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti - cod 050706

Se numerotează începând cu 01.

Se completează indiferent dacă există o singură pagină
adiţională sau mai multe.

(Pentru fiecare persoană din cadrul acestei categorii se completează câte un rând)

Se va continuă înregistrarea începând cu nr. crt. 16. În funcţie de
numărul de persoane care trebuie să fie înregistrate, se
completează una sau mai multe pagini adiţionale.

Se preia de pe prima pagină a formularului de culegere date,
Capitolul I, punct 1, subpunctul 1.2.
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