Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole (RICA)

Prin intermediul proiectului PHARE de înfrăţire instituţională nr. RO 2004 IB/AG/02
România a beneficiat de sprijin pentru instituirea reţelei de informaţii contabile agricole. În
cadrul acestui proiect a fost realizat documentul “ Master Plan privind structura
organizaţională a RICA în România “aprobat prin O.M. nr.620/2006 unde este prezentată
organizarea şi strategia sectorială până în anul 2012. Principala activitate în acest sector este
de a colecta informaţii contabile de la exploataţiile agricole şi de a le transmite prin sistemul
RICA 1 Comisiei Europene.
Informaţiile colectate vor fi diseminate către institute de cercetare şi societăţi de
consultanţă în vederea oferirii de asistenţă tehnică fermierilor pentru creşterea
performanţelor acestora.
În judetul Arad RICA s-a înfiintat în anul 2002, mai întai în cateva exploatatii agricole
(SRL, societati agricole) de tipul 1 – cereale. An de an numarul de exploatatii a crescut
astfel încat în 2011, în judetul Arad, s-au culeg date contabile de la 170 de exploatatii
agricole (SRL, societati agricole, P.F., gospodarii si intreprinderi individuale) dar pe diverse
tipuri: cereale, pomicultura, viticultura, cresterea bovinelor, porcinelor, pasarilor, ovinelor,
albinelor si altele, date care au fost transmise către MADR, urmând a se transmite mai
departe către Comunitatea Europeană prin sistemul RICA 1.
RICA s-a dezvoltat în etape, în funcţie de extinderea UE, pe baza Reg.Nr. 79/65/CEE
(1217/2009) de creare a unei reţele de colectare a datelor contabile privind veniturile şi
desfăşurarea activităţii exploataţiilor agricole în Comunitatea Economică Europeană
RICA este necesară pentru UE în vederea creării unei politici agricole comune, pornind
de la o bază reală. Datele vor furniza politicienilor români informaţii importante referitoare
la situaţia agriculturii din România.
Dacă exploataţia dumneavoastră a fost invitată să participe, este pentru că
îndeplineşte anumite criterii pentru realizarea unui eşantion reprezentativ pentru
exploataţiile din România. Participarea este voluntară, dar ne va ajuta să avansăm cu mai
multă uşurinţă, dacă sunteţi de acord să furnizaţi datele dumneavoastră.
Confidenţialitatea este un cuvânt cheie în activitatea noastră. Un contract semnat de
dumneavoastră şi colectorul de date vă garantează că veţi fi singurele două persoane care
pot identifica informaţiile furnizate de dumneavoastră. Şi bineînţeles, aceste informaţii nu
vor fi transmise autorităţilor fiscale.
RICA stă la baza Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene. Acesta este un
aspect important pentru noi toţi, fie că suntem consumatori sau producători.

