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I. DISPOZIŢII GENERALE 

Cercetarea gospodăriilor populației privind creșterea și întreținerea animalelor, păsărilor se efectuează 

cu scopul obținerii datelor statistice privind evoluția efectivului și producția animalieră obținută  și vândută 

în aceste gospodării. 

Ca unitate de cercetare este luată gospodăria din mediul rural sau urban. Cercetarea se efectuează în 

bază permanentă pe parcursul anului, prin asigurarea caracterului confidențial al datelor individuale. 

Chestionarele se completează de către intervievatori în baza chestionării capului familiei (gospodăriei) 

sau altor membri maturi ai gospodăriei cercetate. 

De calitatea datelor din chestionare, prezentarea lor în modul și termenii stabiliți, sunt responsabili 

intervievatorii, supraveghetorii (economiști) și șefii organelor teritoriale pentru statistică. 

II. MODUL DE COMPLETARE A CHESTIONARULUI  

Chestionarul cuprinde următoarele capitole: 

1. Informația privind existenta, evoluția și greutatea în masă vie a animalelor și păsărilor. 

2. Informația privind obținerea și vânzarea principalelor produse animaliere în  gospodărie.  

Chestionarul 2-CMPA se completează și se prezintă trimestrial. 

Capitolul I. Informația privind existenta, evoluția și greutatea în masă vie a animalelor și 

păsărilor. 

În acest capitol se înregistrează toate animalele și păsările existente în perioada de raport a gospodăriei 

respective și se reflectă evoluția lor pe parcursul trimestrului pe categorii de vîrstă. În efectivul animalelor se 

va lua în considerare și acele animale, care se află în afara gospodăriei (ovinele aflate la stînă etc). 

În col.1 trebuie de indicat efectivul de animale şi păsări existente la începutul perioadei de raport. 

Atragem atenția, că greutatea efectivului (col.2) se completează numai în chestionarul pentru trimestrul I al 

anului de raport, iar în trimestrele II, III, IV nu se indică.  

În col.3 "Produșii vii" se indică numărul produșilor obținuți (viței, purcei, miei ş.a.) începînd cu ziua 

nașterii în perioada (trimestrul) de raport, inclusiv celor ulterior vînduţi, sacrificați sau pieriți. Pe rînd. 060, 

070, 080, 090 se indică numărul puilor obținuți atît de la cloșcă, cît și în incubator. 

Efectivul de animale și păsări cumpărate se reflectă în col.4 (efectivul de capete), în col.5 (greutatea) şi 

în col.18 (costul). Analogic se reflectă informația privind efectivul de animale şi păsări vîndute în trimestrul 

de raport - col.9 (total capete), col.10 (greutatea), col.19 (costul). 

Vă atragem atenția, că în col. 11 „inclusiv pentru sacrificare”- este necesar de indicat numărul 

capetelor de animale şi în col. 12 - greutatea lor în masă vie, vîndute cu scopul sacrificării ulterioare. Datele 

coloanelor 11 și 12 trebuie să fie mai mici sau egale, decît datele col. 9 și 10, din contul tineretului vîndut 

pentru creștere şi reproducție. 

În col.7 şi 8 "Sacrificat" se înscriu capetele şi greutatea (în masă vie) a animalelor şi păsărilor, 

sacrificate în perioada de rapor, indiferent de locul sacrificării (în  gospodării sau abator). 

În col.13 şi 14 "Pierit" se înscrie efectivul şi greutatea animalelor şi păsărilor pierite în perioada 

(trimestrul) de raport, cît şi cele sacrificate forțat, carnea cărora nu a fost folosită în alimentare, fiind 

utilizată ca hrană animalelor, sau a rămas neutilizată (deșeuri).  

În col.6 "Alte intrări" şi 15 "Alte ieșiri" se înscrie numărul de animale şi păsări, primite de la alți 

cetățeni sub formă de schimb, barter şi alte intrări sau ieșiri, care n-au fost enumerate mai sus. În afară de 

cazurile deja menționate, aici se indică şi trecerea animalelor şi păsărilor dintr-o grupă de vîrstă în alta. 



 

 În col.16 se indică efectivul de animale şi păsări la sfîrşitul perioadei de raport, care trebuie să fie egal 

cu datele pe coloanele: 1+3+4 +6-7-9-13-15.  

Dacă nu este obținută egalitatea, este necesar de mai precizat datele cu gospodăria cercetată.  

În col. 17 se indică greutatea la sfîrşitul perioadei de raport.  

Menționăm, că dacă în gospodărie din totalul tineretului de bovine peste 1 an (rînd. 014) există juninci 

peste 18 luni, destinate pentru însămînţare şi transferare în grupa vacilor, acestea se indică inclusiv pe 

rînd.015. Datele din rîndul 014 trebuie să fie mai mari sau egal cu datele din rîndul 015. 

Din numărul porcinelor peste 4 luni (rînd.023), este necesar de indicat inclusiv scrofițele peste 9 luni, 

destinate pentru transferare în grupa „scroafe de bază” în rînd.024. 

La completarea greutății animalelor şi păsărilor, pot apărea dificultăți, respondentul nu poate indica 

corect greutatea exactă. În acest caz se va calcula greutatea animalelor aproximativ, reieșind din vîrstă sau 

starea de îngrășare (densitate) în trimestrul dat.  

Pe rînd.200 se indică numărul familiilor de albine total  în gospodărie la începutul și sfîrșitul 

trimestrului de raport și evoluția lor (intrări, ieșiri). 

Capitolul II. Informația privind existenta, evoluția şi greutatea în masă vie a animalelor și 

păsărilor. 

În capitolul dat se indică cantitatea principalelor produse animaliere obținute în gospodărie în perioada 

respectivă, vînzarea lor și soldul la sfărșitul anului.  

În col. 1 rînd.011,041,031 se indică numărul efectiv a zilelor aflate în gospodărie în perioada (trimestru) 

de raport a categoriilor nominalizate de animale.  Numărul de zile aflate în gospodărie se determină reieşind 

din efectivul de animale şi numărul de zile calendaristice de întreţinere efectivă a animalelor respective în 

gospodărie. 

În col. 2 se indică  producția obținută în gospodărie pe rîndurile respective:  

- lapte, litri - de la vaci (011), de la capre fătătoare (041), de la oi fătătoare (031); 

- numărul oi tunse, capete (030); 

- lînă tunsă, kg (032); 

- pielicele, buc.- de oi (110), de iepuri (111); 

- ouă, buc – de găina (061), de alte specii de păsări (062), 

- numărul familiilor de albine de la care s-a obținut miere (200) 

- s-a obținut miere, kg (201), 

- carne, inclusiv subproduse – total, kg,- de vacă (010), de porc, inclusiv slănină (020), de oaie și de 

capre (035), de pasăre (065), de iepure (100). 

Rîndul 115=rînd.010+020+035+065+100 pe toate coloanele. 

Cantitatea cărnii în masă după sacrificare pe rîndurile  010, 020, 035 ,065,100 trebuie să fie mai mică 

decît greutatea animalelor și păsărilor în masă vie din col.8 pe rîndurile respective din capitolul I.  

Cantitatea obţinută a pielicelelor de oi și de iepuri (rînd 110 și 111) poate fi mai mică sau egală 

numărului capetelor sacrificate, prezentate în cap.I (col.7, rînd.030 şi 100).  

Numărul ouălor de găini trebuie să fie comparabile cu efectivul găinilor ouătoare la începutul şi sfîrşitul 

perioadei de raport. 

Informativ pe codurile 0611 şi 0621 este necesar de indicat cantitatea de ouă produse în gospodărie sau 

cumpărate, folosite pentru producerea tineretului atît în gospodărie, cît şi în afară ei. 



 

În col.3 se reflectă informația privind cantitatea produselor vîndute în perioada de raport, indiferent de 

perioada de producție a acestui produs. Atragem atenția, că în perioada de raport poate fi vînzarea 

producției din stocurile gospodăriei din anul sau trimestrul trecut (lînă, pielicele, ouă, slănina) și din intrările 

din afară gospodăriei (primit în contul plății pentru arenda terenurilor, pentru serviciile prestat, cadouri, etc.) 

Cantitatea produselor vîndute în stare proaspătă include comercializarea acestora atît in țară cît și peste 

hotarele ei: la piața, la întreprinderi şi organizații de colectare şi prelucrare a producției agricole, altor 

întreprinderi şi organizații, prin intermediul magazinelor particulare, populației prin sistema alimentației 

publice a gospodăriei, producția valorificată prin tranzacții barter (operații de schimb), vînzarea şi achitarea 

în contul remunerării muncii, producția atribuită în contul dividendelor şi plății de arendă pentru pământ. 

 În col.4 se reflectă valoarea producției vîndute în lei, indiferent de faptul, au fost sau urmează a fi 

încasați banii. Valoarea producției comercializate trebuie să corespundă cantității producției indicate în 

col.3. Producția care a fost transmisă prin schimb (operațiuni barter) sau eliberată în contul serviciilor 

(lucrărilor) prestate se include în vînzări pe col.3, iar valoarea (col.4) se calculează, reieşind din prețul 

mediu obținut la alte vînzări, contra bani.  

În col.5 se indică toate soldurile de produse în gospodărie la sfîrşitul anului, inclusiv producţia procurată 

(cumpărată) şi alte intrări. Datele se completează în chestionar numai pentru trimestrul IV al anului de 

raport.  
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