
                                                                                                                                                           Anexă 
                                                                                                               la ordinul BNS nr 30 

din  12 martie  2009 
 

Planul calendaristic 
de pregătire şi efectuare a recensămîntului general agricol 

din anul 2010 şi de prelucrare a informaţiei obţinute 
 

 
Denumirea acţiunilor Termenul  

de executare Executorii 

1 2 3 4 

I.  Lucrări şi acţiuni premergătoare recensămîntului 
1. Măsuri de identificare şi atragere a mijloacelor 

financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin 
de realizarea RGA: 

  

 1.1. Pregătirea adresărilor de susţinere financiară a 
recensămîntului către instituţiile donatoare amplasate în 
republică;  

semestrul I 
2009 

DSAM, DR, 
SCIIE 

 1.2. Adresarea scrisorilor de solicitare a informaţiei vizînd 
aportul organelor administraţiei publice centrale în atragerea 
mijloacelor financiare conform HG nr. 992 din 03.09.2007 
(modificată prin HG nr.1490 din 26.12.2008); 

permanent DSAM, DR 

 1.3. Prezentarea informaţiei privind starea de asigurare 
financiară a acţiunilor de organizare a recensămîntului 
Comisiei republicane pentru RGA; 

semestrial DR. 

 1.4. Organizarea întrunirilor periodice cu reprezentanţii 
instituţiilor donatoare străine amplasate în republică. 

permanent Conducerea
BNS 

2 Finalizarea prelucrării datelor recensămîntului agricol 
de probă, analiza rezultatelor acestuia şi pregătirea 
recomandărilor respective pentru RGA: 

  

 2.1. Definitivarea programului de prelucrare automatizată  a 
datelor recensămîntului de probă; 

ianuarie-
martie 2009 

DGTI, DR 

 2.2. Perfectarea materialelor recensămîntului de probă 
pentru prelucrarea automatizată; 

ianuarie-
martie 2009 

DR 

 2.3. Prelucrarea datelor recensămîntului de probă şi 
obţinerea rezultatelor; 

martie-aprilie  
2009 

DR, DGTI 

 2.4. Analiza rezultatelor recensămîntului de probă şi 
pregătirea recomandărilor pentru RGA. 

mai 2009 DSAM, DR 

3 Pregătirea informaţiei generalizatoare privind numărul 
producătorilor agricoli (unităţilor de observare) după 
forma organizatorico-juridică pe localităţi în cadrul 
teritoriului administrativ. 

aprilie-mai 
2009 

OTS, APL 

4 Definitivarea în baza rezultatelor recensămîntului de 
probă a: 

  

 4.1. Principiilor organizatorice şi metodologice privind 
efectuarea RGA; 

iunie 2009 DSAM, DR 

 4.2. Chestionarelor şi instrucţiunilor de completare a iulie 2009 DSAM, DR 
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Denumirea acţiunilor Termenul  

de executare Executorii 

1 2 3 4 
acestora 

 4.3. Instrumentarului auxiliar de recensămînt; trimestrul III 
2009 

DR 

 4.4. Elaborarea programului electronic de creare a bazei de 
date a unităţilor agricole de observare 

trimestrul III 
2009 

DGTI, DR 

 4.5. Proiectului tehnic de elaborare a programului de 
prelucrare a datelor RGA; 

octombrie 
2009 

DSAM, DR 

 4.6. Programului electronic de prelucrare a datelor: 

- varianta de control; 

 
- varianta finală 

 

decembrie 
2009 
trimestrul III 
2010 

DGTI, DR 

 4.7  Determinarea structurii bazei de sondaj pentru RGA iulie 2009 DR, DSAM, 
SCS 

5 Întocmirea listelor unităţilor agricole de observare şi 
elaborarea planului organizatoric:   

 5.1. Elaborarea instrucţiunii privind modul de întocmire a 
listelor unităţilor agricole de observare pe categorii de 
unităţi de observare; 

iulie 2009 DR, DSAM 

 5.2. Instruirea conducătorilor OTS privind modul de 
elaborare a listelor unităţilor agricole de observare;  

august 2009 DR, DSAM 

 5.3. Întocmirea listelor unităţilor agricole de observare pe 
categorii de unităţi de observare; 

trimestrul IV 
2009 

OTS 

 5.4  Pregătirea bazei de sondaj a RGA trimestrul IV 
2009 

DR, DSAM, 
SCS 

 5.5. Elaborarea eşantioanelor pentru cercetarea selectivă trimestrul I 
2010 

SCS, DR 

 5.6. Elaborarea planului organizatoric (sectorizarea 
localităţilor, formarea listelor pe sectoare de recensămînt). 

martie-aprilie 
2010 

OTS, DR 

6 Elaborarea materialului cartografic:   
 6.1  Formularea cerinţelor către ARFC privind elaborarea 

materialului cartografic necesar organizării RGA; 
trimestrul I 
2009 

DR 

 6.2. Încheierea contractului cu ARFC vizînd întocmirea 
planurilor schemă a localităţilor pentru RGA; 

trimestrul II 
2009 

DR, SAA, 
serviciul 
juridic 

 6.3.  Elaborarea materialului cartografic în corespundere cu 
cerinţele BNS; 

trimestrul III 
2009 

ARFC 

 6.4. Recepţionarea şi verificarea materialului cartografic de 
la oficiile ARFC. 

trimestrul IV 

2009 

DR, OTS, 
APL 

7 Pregătirea documentaţiei şi achiziţionarea inventarului 
şi a rechizitelor de birou pentru necesităţile RGA: 
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Denumirea acţiunilor Termenul  

de executare Executorii 

1 2 3 4 

 7.1. Determinarea necesarului instrumentarului statistic, 
materialului publicitar, inventarului şi rechizitelor de birou 
pentru RGA; 

trimestrul III 
2009 

DR, DFEAJ 

 7.2. Organizarea licitaţiei pentru procurarea inventarului şi a 
rechizitelor de birou şi achiziţionarea acestora; 

trimestrul  IV 
2009 

DR, SAA 

 7.3. Organizarea licitaţiei pentru multiplicarea 
documentaţiei pentru RGA; 

trimestrul IV 
2009 

DR, SAA 

 7.4. Multiplicarea documentaţiei pentru RGA; trimestrul I 
2010 

cîştigătorul 
licitaţiei 

 7.5. Distribuirea documentaţiei de recensămînt şi a 
rechizitelor de birou OTS. 

trimestrul II 
2010 

DR, SAA, 
OTS 

8 Selectarea şi instruirea personalului de recensămînt :   
 8.1. Selectarea şi angajarea specialiştilor pentru completarea 

statelor de funcţie a Direcţiei recensăminte; 
după 

necesitate 
SRUS, DR 

 8.2. Selectarea şi coordonarea cu BNS a candidaturii la 
funcţia de locţiitor al şefului OTS, responsabil de RGA; 

trimestrul  IV 
2009 

SRUS,OTS, 
DR 

 

 

8.3. Selectarea şi angajarea personalului temporar de 
recensămînt: 

- şefilor de circumscripţii; 

- instructorilor-controlori; 

- recenzorilor. 

 

 

conform 
planului 

organizatoric 

OTS, APL, 
DR 

 8.4. Elaborarea programelor –model de instruire a: 

- conducătorilor OTS, locţiitorilor responsabili de RGA; 

- şefilor de circumscripţie, instructorilor-controlori, 
recenzorilor 

trimestrul IV 
2009 

DSAM, DR 

 8.5. Instruirea personalului de recensămînt. conform 
planului 

organizatoric 

DR, DSAM,  
OTS 

9 Publicitatea RGA:   
 9.1 Elaborarea planului de publicitate a RGA; trimestrul II 

2009 
DR,DSDIRP 

 9.2 Organizarea licitaţiei de achiziţionare a serviciilor de 
publicitate a RGA. 

semestrul II 
2009 

DR, SAA, 
DSDIRP  

 9.3 Organizarea măsurilor de informare a populaţiei despre 
scopul şi obiectivele RGA, modul şi perioada de efectuare, 
mersul pregătirii şi desfăşurării RGA (articole în ziare, 
conferinţe de presă, emisiuni radiofonice şi televizate, etc.) 

pe parcursul 
anilor        

2009-2010 

DR,DSAM, 
OTS 

10 Selectarea încăperilor pentru amplasarea 
circumscripţiilor şi secţiilor de recensămînt 

trimestrul II 
2010 

OTS, APL 

11 Conlucrarea cu organele MAI în vederea asigurării 
securităţii documentaţiei şi persoanelor antrenate la 

iunie-august 
2010 

DR, OTS, 
APL 
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Denumirea acţiunilor Termenul  

de executare Executorii 

1 2 3 4 
efectuarea RGA. 

12 Monitorizarea activităţii OTS privind  organizarea şi 
desfăşurarea RGA în teritoriu: 

  

 12.1. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la numirea 
persoanelor din aparatul BNS responsabile pentru 
monitorizarea RGA în OTS; 

trimestrul II 
2009 

DR 

 12.2. Verificarea periodică a derulării măsurilor de pregătire 
şi efectuare a RGA în teritoriu şi informarea conducerii 
BNS; 

la indicaţia 
conducerii 

BNS 

responsabilii 
de 
monitorizare 

 12.3. Informarea periodică de către OTS a Direcţiei 
recensăminte despre realizarea  acţiunilor de pregătire şi 
desfăşurare a RGA. 

conform 
graficului 

OTS 

13 Actualizarea listelor unităţilor de observare şi a 
hotarelor sectoarelor şi secţiilor de recensămînt. 

conform 
planului 

organizatoric 

OTS,       
şefii de cir-
cumscripţii, 
instructorii-
controlori 

II. Lucrări şi acţiuni  efectuate pe parcursul derulării  recensămîntului 

14 Acţiuni efectuate pînă la începerea recensămîntului  
propriu - zis: 

  

 14.1. Repartizarea instrumentarului personalului de 
recensămînt; 

pînă la  30 
iunie 2010 

OTS,  
Şefii de cir-
cumscripţii, 
instructorii-
controlori 

 14.2. Vizita preliminară a unităţilor de  observare din 
sectorul repartizat. 

26-30 iunie 
2010 

recenzorii 

15 Desfăşurarea propriu - zisă a RGA. 01-31 iulie 
2010 

recenzorii 

16 Efectuarea vizitelor de control 01-05 august 
2010 

instructorii-
controlori 

17 Monitorizarea zilnică a mersului recenzării unităţilor de 
observare şi înlăturarea neajunsurilor apărute. 

pe perioada 
efectuării 

recensămîn-
tului 

OTS,       
şefii de cir-
cumscripţii, 
instructorii-
controlori 

18 Informarea periodică a comisiilor teritoriale şi a 
Comisiei republicane pentru RGA despre derularea 
acţiunilor şi problemele apărute. 

pe perioada 
efectuării 

recensămîn-
tului 

şefii de cir-
cumscripţii, 
OTS, DR 

19 Prezentarea datelor preliminare a RGA (în baza 
centralizatoarelor): 

  

 19.1. Instructorilor-controlori; 03 august 
2010 

recenzorii 
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Denumirea acţiunilor Termenul  

de executare Executorii 

1 2 3 4 

 19.2. Şefilor  circumscripţiilor de recensămînt; 06 august 
2010 

instructorii-
controlori 

 19.3. Organelor teritoriale de statistică; 12 august 
2010 

şefii de cir-
cumscripţii 

 19.4. Direcţiei recensăminte a BNS. 20 august 
2010 

OTS 

20 Recepţionarea materialelor RGA de la:   
 20.1. recenzori; 

 

pînă la 05 
august 2010 

instructorii-
controlori 

 20.2. instructori-controlori; pînă la 12 
august 2010 

şefii de cir-
cumscripţii 

 20.3. şefii de circumscripţii; pînă la 20 
august 2010 

OTS 

 20.4. Organele teritoriale de statistică. conform 
graficului 

DR 

III. Lucrări şi acţiuni post-censitare 

21 Elaborarea instrucţiunilor privind perfectarea 
materialelor RGA pentru prelucrarea automatizată 

august 2010 DR 

22 Lucrări de perfectare şi prelucrare a materialelor RGA:   

 22.1. Selectarea şi angajarea personalului pentru: 

- perfectarea  materialelor RGA; 
 
- prelucrarea automatizată a datelor RGA 

 

septembrie 
2010 

 ianuarie 2011 

 
 
OTS 
 
SRUS, DR 

 22.2. Instruirea personalului angajat pentru: 

-  perfectarea  materialelor RGA; 
 
-  prelucrarea automatizată a datelor RGA 

 

septembrie 
2010  

ianuarie 2011 

 
 
DR,OTS 
 
DR, DGTI 

 22.3. Perfectarea materialelor  pentru prelucrarea 
automatizată;  

pînă la 20 
noiembrie 

2010 

DR, OTS 

 22.4. Introducerea, verificarea şi redactarea informaţiei 
primare, crearea bazei de date; 

pînă la 30 
septembrie 

2011 

DR, DGTI 

 22.5. Analiza datelor şi elaborarea totalurilor RGA. trimestrul IV 
2011 

DR, DSAM 

23 Diseminarea rezultatelor RGA:   

 23.1. Diseminarea rezultatelor provizorii ale RGA; trimestrul IV 
2010 

DR, DSAM 

 23.2. Diseminarea  datelor provizorii în profil teritorial; trimestrul I 
2011 

DR, DSAM 
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Denumirea acţiunilor Termenul  

de executare Executorii 

1 2 3 4 

 23.3. Elaborarea notelor informative şi a datelor succinte 
privind rezultatele finale ale RGA; 

trimestrul IV 
2011 

DSAM, DR 

 

 23.4. Publicarea culegerilor statistice cu rezultatele RGA. trimestrul I 
2012 

DR, DSAM 

IV . Alte lucrări şi acţiuni 
24 Reevaluarea periodică a devizului de cheltuieli ţinînd cont 

de nivelul inflaţiei şi a costurilor autentice ale bunurilor şi 
serviciilor destinate RGA 

anual la 
elaborarea 
planului de 

finanţare 

DFEAI, DR 

25 Examinarea posibilităţii completării statelor de funcţii a 
DSAM cu 2 unităţi pentru asigurarea metodologică  a RGA 
în limita statului de funcţii a BNS pe anul 2009 

trimestrul I 
2009 

DFEAI, 
DSAM 

26 Studierea şi aplicarea în practică a recomandărilor FAO 
privind pregătirea şi efectuarea RGA runda 2010. 

pe parcursul 
întregii 

perioade 

DSAM, DR 

27 Studierea practicii altor ţări în domeniul organizării şi 
efectuării RGA şi procesării datelor  obţinute prin 
organizarea deplasărilor de serviciu. 

pe parcursul 
anilor 2009-

2010 

Conducerea 
BNS, DR, 
DSAM, 
DGTI 

28 Invitarea experţilor străini în domeniu pentru monitorizarea 
şi evaluarea acţiunilor de pregătire a RGA şi acordării 
asistenţei metodologice şi tehnice. 

pe parcursul 
anilor 2009-

2010 

Conducerea 
BNS, 
DSAM, DR 

 
 

Abrevieri: 
RGA 
BNS 
DR 
DSAM 
DGTI 
DSDIRP 
DFEAI 
SRUS 
SCIIE 
SEC 
SCS 
SJ 
SAA 
OTS 
APL 
ARFC 
MAIA 
MEC 
MAEIE 
MAI 

Recensămîntul general agricol 
Biroul Naţional de Statistică 
Direcţia recensăminte 
Direcţia statistica agriculturii şi mediului 
Direcţia generală tehnologii informaţionale 
Direcţia sinteză, diseminare a informaţiei şi relaţii cu publicul 
Direcţia financiar-economică şi audit intern 
Secţia resurse umane şi secretariat 
Secţia colaborare internaţională şi integrare europeană 
Secţia evidenţă contabilă 
Secţia cercetări prin sondaj 
Serviciul juridic 
Secţia achiziţii şi administrare 
Organele teritoriale de statistică 
Administraţia publică locală 
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 
Ministerul Economiei şi Comerţului 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
Ministerul Afacerilor Interne 

 


