
INDICAȚII METODOLOGICE PRIVIND COMPLETAREA CHESTIONARULUI 3-

CMPA „VENITURI ŞI CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITĂȚII AGRICOLE A 

MICILOR PRODUCĂTORI AGRICOLI” 
 

I. DISPOZIȚII GENERALE 
 

Întru continuarea cercetării activității agricole în gospodăriile populației și a gospodăriilor țărănești 

(de fermier) conform chestionarului 1-CMPA „Producerea și vânzarea producției vegetale” se efectuează 

cercetarea chestionarului 3-CMPA „Venituri şi cheltuieli aferente activității agricole a micilor producători 

agricoli”. Scopul cercetării este de a obține informație suplimentară privind formarea şi utilizarea 

veniturilor obținute din activitatea gospodăriilor populației și a gospodăriilor țărănești (de fermier). 

Informația nominalizată e necesară pentru caracterizarea situației privind nivelul veniturilor, cheltuielilor 

şi costurilor producătorilor agricoli, este utilizată şi pentru elaborarea calculelor indicatorilor 

macroeconomici pe ramura agricolă. Aceasta este o cercetare trimestriala 

Cercetarea micilor producători agricoli se efectuează prin asigurarea confidențialității 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 şi termenii stabiliți organului 

teritorial pentru statistică, sunt responsabili operatori de interviu, controlorii şi șeful organului teritorial 

pentru statistică. 

Aceasta este o cercetare trimestriala. 
 

TABELUL 1. COSTURILE ŞI CHELTUIELILE AFERENTE PRODUCŢIEI AGRICOLE 

 

În tabel se reflectă costurile şi cheltuielile ce ţin de activitatea agricolă de producție (indiferent de 

momentul achitării lor). Aici nu se includ cheltuielile legate de activitatea investițională (cu excepția 

cheltuielilor pentru procurarea materialului săditor pentru plantarea şi cultivarea plantațiilor  multianuale). 

În tabelul „Costurile şi cheltuielile aferente producției agricole” se includ resursele cheltuite pentru 

producerea şi prelucrarea producţiei vegetale şi animaliere în perioada de raport, costurile pentru plantarea 

şi cultivarea plantaţiilor tinere multianuale, precum şi costurile aferente serviciilor agricole (aratul, 

cultivarea, boronirea) etc. Costurile şi cheltuielile includ: remunerarea muncii persoanelor angajate (în 

expresie bănească) (codul 6010), costul seminţelor procurate (codul 6015) şi materialului săditor (codul 

6020), furajului procurat (codul 6025), îngrăşămintelor minerale (codul    6030), mijloacelor pentru 

protecţia plantelor (codul 6035), produselor petroliere (codurile 6040, 6045, 6050), combustibilului (codul 

6055), energiei electrice (codul 6065), pieselor de schimb şi materialelor pentru reparaţie, utilajului, 

instrumentelor (codul 6070), materialelor pentru ambalare (codul 6075), consumul de apă pentru irigare 

(codul 6080), medicamentelor şi preparatelor pentru animale (codul 6090) şi alte consumuri, serviciile 

executate de alte întreprinderi, organizaţii, persoane (codul 6105). În afară de costurile sus-numite, în acest 

tabel se includ impozitele de producţie (impozitul funciar etc.) (codul 6125), contribuţiile pentru 

asigurarea socială (codul 6130), plata pentru arenda pământului (6110) şi mijloacelor fixe de producţie 

agricolă, animalelor şi alte cheltuieli. 

Pe codul 6120 „Alte costuri şi cheltuieli privind producţia agricolă” gospodăriile ţărăneşti (de 

fermier) înregistrate indică şi cheltuielile pentru contribuţiile privind asigurările obligatorii medicale, 

executate pentru lucrătorii angajaţi, cât și a membrilor gospodăriei. 

 

TABELUL 2. VENITURI AFERENTE ACTIVITĂȚII AGRICOLE 
 

În tabelul „Venituri aferente activității agricole” se indică veniturile din vânzarea producţiei 

vegetale şi animale, inclusiv și din vânzarea producţiei prelucrate (exemplu: făină, produse de panificație, 



ulei vegetal, fructe uscate, gemuri, sucuri, vin din struguri, produsele lactate, produse din carne etc.), 

indiferent de momentul achitării lor. În afară de veniturile din vânzarea producţiei agricole, aici se includ 

şi veniturile din transmiterea în arendă a pământului (codul 6220), a tehnicii (codul 6225)   şi altor bunuri 

(codul 6230) și venituri din piscicultură (codul 6235), venituri din efectuarea lucrărilor pentru alte 

persoane, prestarea serviciilor (codul 6240), venituri din vânzarea mijloacelor fixe cu destinaţie agricolă 

(codul 6245) şi alte venituri. 
 

În rândul „Alte venituri” (codul 6250) se iau în evidenţă compensările din asigurare, amenzi, 

penalităţi, despăgubiri și altele. 
 

În rândul „Subvenţii” (codul 6255) se indică dotaţiile şi compensările obţinute de la bugetul de 

stat, ce ţin de producţia agricolă şi alte venituri. 
 

Totodată, tabelul Informativ “Timpul lucrat în exploataţie” indică nivelul de ocupaţie a 

persoanelor care au lucrat în gospodărie în perioada cercetată, în medie pe zi, de asemenea și numărul 

zilelor lucrate. Se iau în considerație persoanele cu vârsta de 15 ani și peste.  

În coloana A se reflectă informația privind capul exploatației agricole și se continuă completarea 

cu ceilalți membri ai exploatației în ordinea gradului de rudenie față de capul exploatației (conform notei). 

 În coloana B  pentru a indica sexul persoanelor se introduce codul: 1-masculin, 2- femenin; 

 În colanele 1 - 3, se indică numărul zilelor lucrate în gospodărie (estimativ: 8 ore/zi și mai mult - 

col.1, de la 4 până la 8 ore/zi – col.2, până la 4 ore/zi – col.3). Suma coloanelor 1-3 trebuie să fie mai mică 

sau egală cu numărul zilelor în perioada cercetată. 

De exemplu,  într-o gospodărie în perioada de raport ( I tr.) au lucrat 6 persoane: capul - toate 

zilele (din care sâmbetele până la amază și duminicile doar dimineața), tatăl său a lucrat toată perioada 

doar dimineata câteva ore, fiica cu ginerele lucrau doar sâmbata toata ziua, verișorul său și vecinul ajutau 

cateva ore pe zi cu excepția zilelor de odihnă: 

 
Gradul de rudenie față de 

capul gospodăriei  

Степень родства по 

отношению к главе 

хозяйства  

Sex/Пол 

1-Masculin/Мужской 

2-Feminin / 

Женский 

 

8 ore și peste /zi 

8 часов и более в 

день  

 

de la 4 până la 8 ore/zi  

от 4 до 8 часов в 

день 

 

până la 4 ore/zi 

до 4 часов в день 

A B 1 2 3 

1 1 65 12 12 

4 1   89 

3 2 12   

6 1 12   

10 1   65 

11 1   65 

 

 

 

TABELUL 3. UTILIZAREA PRODUCŢIEI AGRICOLE 
 

În tabelul „Utilizarea producţiei agricole” se reflectă mişcarea producţiei agricole în gospodărie. 

În ea se ţine evidenţa întregii producţii vegetale şi animale produse în gospodărie (cultivate de pe loturile 

de pe lângă casă), grădini şi de pe terenurile primite în contul cotelor de teren echivalent şi prelucrate 

individual, precum şi producţia primită în contul plăţii pentru arenda pământului şi dividendelor 

deţinătorilor cotelor de patrimoniu şi pământ, producţia procurată sau obţinută prin schimb (barter, etc.) 

şi alte intrări. Aici se indică şi producţia vândută prin toate canalele de vânzare (la piaţă, organizaţiilor de 

achiziţie, vândută nemijlocit în gospodărie persoanelor angajate etc.), producţia vândută (schimbată) prin 

barter şi alte cheltuieli. 
Cantitatea producţiei se indică în kilograme, cu excepţia laptelui care se indică în litre şi ouălor 

– în bucăţi. 

În coloana 1 se indică soldul de producţie la începutul perioadei de gestiune. 



În coloana 2 se reflectă cantitatea producţiei produse în gospodărie în decursul anului, inclusiv 

producţia utilizată până la începutul recoltării în masă. Roada porumbului recoltat în ştiuleţi se transferă 

în boabe prin coeficientul 0,728 şi în tabel se indică în greutatea boabelor. Volumul producţiei vegetale 

produse pe codurile corespunzătoare, indicat în col. 2 a tabelului 3 ”Utilizarea producției agricole” al 

chestionarului 3-CMPA, trebuie să corespundă sumei datelor col. 2 şi 4 din capitolul 3 „Suprafețele 

recoltate și informația privind producția” al chestionarului 1-CMPA. Volumul producţiei animaliere 

produse pe codurile corespunzătoare, indicat în col. 2 a tabelului 3 ”Utilizarea producției agricole” al 

chestionarului 3-CMPA, trebuie să corespundă cu datele col. 2 capitolul 2 „Indicați informația privind 

obținerea și vânzarea principalelor produse animaliere în gospodărie” al chestionarului 2-CMPA. 

În coloana 3 se reflectă cantitatea producţiei primite de gospodărie pentru arenda pământului şi 

dividendele deţinătorilor cotelor de patrimoniu şi de terenuri. 

În coloana 4 se înscrie cantitatea de producţie procurată, primită de membrii gospodăriei în contul 

remunerării muncii şi prin operaţiunile de schimb, precum şi alte intrări. 

În coloana 5 se indică cantitatea de producţie vândută prin toate canalele de vânzare. 

În coloana 6 se indică cantitatea producţiei achitate de gospodărie în contul plăţii pentru arenda 

pământului. 

În coloana 7 se reflectă cantitatea producţiei utilizate pentru seminţe în anul de raport pentru roada 

anului curent şi viitor, precum şi pe codul 2400 - utilizarea ouălor pentru incubare în condiţii casnice şi în 

incubator. 

În coloana 8 se arată utilizarea producţiei pentru hrana animalelor şi păsărilor, etc. 

În cazul lipsei datelor efective privind consumul de furaj, acestea se calculează reieşind din 

consumul mediu zilnic pentru fiecare fel de animale şi numărul zilelor calendaristice de hrană. 

Dacă în gospodărie furajul nu se cântăreşte, atunci e necesar a determina masa lui prin calculul 

tarei folosite şi altor vase, volumul (greutatea) cărora este prealabil determinat. 
 

În coloana 9 se înscrie cantitatea producţiei prelucrate nemijlocit în gospodărie sau în afara ei: 

- la cereale – cantitatea boabelor utilizată pentru producţia făinei şi furajului pentru animale; 

- floarea soarelui – seminţele prelucrate în ulei vegetal; 

- legume – cantitatea legumelor utilizată pentru conservare; 

- fructe, pomușoare de arbuşti fructiferi, struguri – cantitatea utilizată pentru pregătirea 

conservelor, sucurilor, vinului din struguri şi fructe, băuturilor alcoolice din struguri şi fructe, fructelor 

uscate. 

- lapte – laptele de toate felurile utilizat pentru fabricarea producţiei lactate (frişcă, smântână, 

brânză dulce, brânză sărată şi caşcaval). 
 

În coloana 10 se indică datele privind cantitatea produselor utilizate pentru consumul personal de 

către membrii gospodăriei în stare proaspătă, fără producţia prelucrată. Datele privind utilizarea 

producţiei în alimentaţie (consumul personal) se obţin prin diferenţa dintre suma soldului producţiei la 

începutul perioadei şi toate intrările de produse în gospodărie cu scăderea cantităţii de produse utilizate în 

alte scopuri decât alimentare, şi cantităţii de produse aflate în sold la sfârşitul perioadei. 

(col.10 = col.1+col.2+col.3+col.4-col.5-col.6-col.7-col.8-col.9-col.11-col.12 –col.13). 
 

În coloana 11 se reflectă pierderile de producţie în perioada de păstrare. 

În coloana 12 se indică alte consumuri de producţie care nu au fost indicate în articolele sus- 

numite. 

În coloana 13 se indică existenţa producţiei la sfârşitul perioadei de raport. 
 

Direcţia statistica agriculturii şi mediului 


