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ANEXĂ  

Domenii, subiecte și subiecte detaliate, frecvența transmiterii și perioadele de referință 

per subiect detaliat 

 

(a) Statistici privind producția animalieră 

Subiect Subiecte detaliate Frecvența 

transmiterii 

Perioade de 

referință 

Efective de 

animale și carne 

Efectivele de animale De două ori pe an, 

anual sau de trei ori 

pe deceniu 

Date 

Producția de carne Lunar Lună 

calendaristică  

Anual An calendaristic 

Livrări de animale De două ori pe an 

sau anual 

Trimestre 

calendaristice 

Semestre 

calendaristice 

Ani calendaristici 

Ouă și pui Ouă pentru consum Anual sau de trei 

ori pe deceniu 

An calendaristic 

Ouă pentru incubație și pui de 

păsări de fermă 

Lunar Lună 

calendaristică 

Structura stațiilor de incubație Anual An calendaristic 

Date 

Lapte și produse 

lactate 

Lapte produs și utilizat în 

exploatațiile agricole 

Anual sau de trei 

ori pe deceniu 

An calendaristic 

Disponibilitatea laptelui 

pentru sectorul produselor 

lactate 

Anual An calendaristic 

Utilizările de lapte și de 

materii prime lactate în 

sectorul produselor lactate și 

produsele rezultate 

Anual An calendaristic 

Utilizările lunare de lapte de 

vacă în sectorul produselor 

lactate 

Lunar sau de două 

ori pe an 

Lună 

calendaristică 

Structura întreprinderilor de 

produse lactate 

De trei ori pe 

deceniu 

An calendaristic 
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(b) Statistici privind producția vegetală 

Subiect Subiecte detaliate Frecvența 

transmiterii 

Perioade de 

referință 

Producție 

vegetală 

Producția de culturi arabile și 

pășunile și fânețele 

permanente  

Subanual și anual An calendaristic 

Producția horticolă, 

excluzând culturile 

permanente 

Subanual și anual An calendaristic 

Producția de culturi 

permanente 

Subanual și anual An calendaristic 

Bilanțuri privind 

produsele de 

origine vegetală 

Bilanțuri de cereale Anual Anul 

Bilanțuri de oleaginoase Anual Anul 

Pășuni și fânețe și 

pășunat 

Gestionarea suprafețelor de 

pășuni 

O dată la 3 ani An calendaristic 

(c) Statisticile prețurilor agricole 

Subiect Subiecte detaliate Frecvența 

transmiterii 

Perioade de 

referință 

Indicii prețurilor 

agricole 

Indici timpurii și indici 

realizați 

Trimestrial și anual Trimestru 

calendaristic 

An calendaristic 

Ponderi și indici recalculați în 

conformitate cu noul an de 

referință 

O dată la 5 ani Trimestru 

calendaristic și an 

calendaristic  

Prețurile absolute 

ale factorilor de 

producție 

Îngrășăminte Anual An calendaristic 

Hrană pentru animale Anual An calendaristic 

Energie Anual An calendaristic 

Prețurile și 

terenurilor 

agricole și sumele 

plătite drept 

arendă pentru 

acestea 

Prețurile terenurilor agricole Anual An calendaristic 

Sumele plătite drept arendă 

pentru terenurile agricole 

Anual An calendaristic 
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(d) Statistici privind nutrienții și produsele de protecție a plantelor 

Subiect Subiecte detaliate Frecvența 

transmiterii 

Perioade de 

referință 

Nutrienți din 

îngrășămintele 

agricole 

Îngrășăminte anorganice 

pentru agricultură  

Anual An calendaristic 

Îngrășăminte organice pentru 

agricultură 

Bilanțurile 

nutrienților 

Coeficienții de conținut de 

nutrienți din furaje și culturi 

O dată la cinci ani  Ani calendaristici 

Volumele de reziduuri din 

culturi și coeficienții de 

conținut de nutrienți  

Coeficienții de fixare a 

azotului biologic  

Coeficienții de depunere a 

azotului atmosferic 

Coeficienții de conținut de 

nutrienți în utilizarea 

semințelor 

Coeficienții de nutrienți din 

excrementele efectivelor de 

animale 

Volumele de surplus de gunoi 

de grajd și coeficienții de 

conținut de nutrienți 

Produsele de 

protecție a 

plantelor 

Produsele de protecție a 

plantelor introduse pe piață 

Anual An calendaristic 

Utilizarea produselor de 

protecție a plantelor în 

agricultură 

Anual An calendaristic 

 

 


