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ANEXA A

CAPITOLUL 2: UNITĂȚILE ȘI REGRUPAREA UNITĂȚILOR 

2.01 Economia unei țări este un sistem în cadrul căruia instituțiile și persoanele 
interacționează prin schimburi și transferuri de bunuri, servicii și mijloace de plată 
(de exemplu, bani), pentru producția și consumul de bunuri și servicii.

În cadrul economiei, unitățile care interacționează sunt entități economice care sunt 
capabile să dețină active, să subscrie angajamente și să întreprindă activități 
economice și operațiuni cu alte entități. Acestea sunt cunoscute sub denumirea de 
unități instituționale.

Definirea unităților utilizate în conturile naționale servește mai multor obiective. În 
primul rând, aceste unități sunt elemente de bază pentru definirea economiilor în 
termeni geografici precum, de exemplu, națiuni, regiuni și grupări naționale cum ar fi 
uniunile monetare sau politice. În al doilea rând, acestea sunt esențiale pentru 
gruparea unităților pe sectoare instituționale. În al treilea rând, unitățile sunt 
indispensabile pentru definirea fluxurilor și stocurilor care trebuie înregistrate. 
Operațiunile dintre diversele părți ale aceleiași unități instituționale nu sunt, în 
principiu, înregistrate în conturile naționale.

2.02 Unitățile și grupările unităților utilizate în cadrul contabilității naționale sunt definite 
în funcție de tipul analizelor economice cărora le sunt destinate și nu după tipurile de 
unități utilizate în mod obișnuit în anchetele statistice. Acestea din urmă (de 
exemplu, întreprinderi, societăți holding, unități cu activitate economică, unități 
locale, administrațiile publice, instituții fără scop lucrativ, gospodăriile populației 
etc.) pot să nu satisfacă cerințele conturilor naționale, deoarece ele se bazează pe 
criterii de natură juridică, administrativă sau contabilă.

Statisticienii țin seama de definițiile unităților de analiză prevăzute în SEC pentru a 
se asigura că în anchetele prin care se colectează datele sunt introduse, în mod 
progresiv, toate elementele informative necesare pentru calculul datelor referitoare la 
unitățile analizate în SEC.

2.03 Una dintre caracteristicile sistemului este utilizarea a trei tipuri de unități 
corespunzătoare diverselor moduri de împărțire a economiei.

(1) Pentru a analiza fluxurile și pozițiile, este esențial să fie selectate unitățile care 
permit analiza relațiilor comportamentale între agenții economici;

(2) Pentru analiza procesului de producție este important să se aleagă unități care 
pun în evidență relațiile de ordin tehnico-economic sau care reflectă activități 
locale;

(3) Pentru a putea efectua analize regionale, este nevoie de unități care reflectă 
tipurile de activități locale.
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Unitățile instituționale sunt definite pentru a îndeplini primul dintre aceste obiective. 
Relațiile comportamentale descrise la alineatul (1) necesită unități care să reflecte 
întreaga lor activitate economică instituțională.

Procesele de producție, relațiile tehnico-economice și analizele regionale menționate 
la alineatele (2) și (3) necesită unități precum unitățile cu activitate economică locale. 
Aceste unități vor fi descrise ulterior în prezentul capitol.

Înainte de a defini unitățile utilizate în SEC este necesar să se precizeze limitele 
economiei naționale.

DELIMITAREA ECONOMIEI NAȚIONALE

2.04 Unitățile care constituie economia unei țări și ale căror fluxuri și stocuri sunt 
înregistrate în SEC sunt unitățile rezidente. Rezidența fiecărei unități instituționale 
este teritoriul economic pe care se află centrul de interes economic predominant al 
unității. Aceste unități sunt cunoscute drept unități rezidente, indiferent de 
naționalitatea, forma juridică sau de prezența efectivă a acestora pe teritoriul 
economic la momentul desfășurării unei operațiuni.

2.05 Teritoriul economic constă în:

a) zona (teritoriul geografic) care se află sub administrarea efectivă și controlul 
economic al unei singure administrații publice;

b) toate zonele libere, inclusiv depozitele și uzinele aflate sub control vamal;

c) spațiul aerian național, apele teritoriale și platforma continentală situată în 
apele internaționale, asupra cărora țara dispune de drepturi exclusive; 

d) enclavele teritoriale (adică teritoriile geografice situate în restul lumii și 
utilizate în virtutea unor tratate internaționale sau acorduri între state, de către 
administrațiile publice ale țării - ambasade, consulate, baze militare, baze 
științifice etc.); 

e) zăcăminte de petrol, gaze naturale etc. situate în apele internaționale în afara 
platformei continentale a țării și exploatate de unități rezidente pe teritoriul 
care a fost definit la literele precedente.

Navele de pescuit, alte nave, platformele mobile și aeronavele sunt tratate în SEC 
drept echipament mobil aparținând și/sau exploatate de unitățile rezidente sau care 
aparțin de unități nerezidente și exploatate de unități rezidente. Operațiunile care 
implică proprietatea (formarea brută de capital fix) și exploatarea (închiriere, 
asigurări etc.) echipamentului mobil sunt atribuite economiei țării în care proprietarul 
și/sau operatorul sunt rezidenți. În cazul leasingului financiar se presupune o 
schimbare de proprietate.

Teritoriul economic poate fi o zonă mai extinsă sau mai restrânsă decât se precizează 
în definiția de mai sus. Un exemplu de zonă mai extinsă este o uniune monetară 
precum Uniunea Monetară Europeană; un exemplu de zonă mai restrânsă este o parte 
dintr-o țară, de exemplu o regiune.
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2.06 Teritoriul economic exclude enclavele extrateritoriale.

Se exclud, de asemenea, acele părți din teritoriul geografic propriu al țării care sunt 
utilizate de către următoarele organizații:

1. Agențiile guvernamentale ale altor țări;

2. Instituțiile și organismele UE și

3. Organizațiile internaționale care fac obiectul unor tratate internaționale între 
state

Teritoriile utilizate de către instituțiile și organismele UE și de către organizațiile 
internaționale sunt teritorii economice separate. O caracteristică a acestor teritorii 
este faptul că singurii lor rezidenți sunt instituțiile.

2.07 „Centru de interes economic predominant” indică faptul că există pe teritoriul 
economic un loc în care o unitate exercită activități și operațiuni economice 
importante, fie pentru o perioadă nedeterminată, fie determinată de timp, dar relativ 
lungă (un an sau mai mult). Proprietatea asupra unui teren sau a unei clădiri de pe 
teritoriul economic este considerată a fi suficientă pentru ca proprietarul să aibă 
acolo un centru de interes economic.

Întreprinderile sunt, aproape întotdeauna, conectate la o singură economie. 
Impozitarea și alte cerințe juridice tind să determine utilizarea unei entități juridice 
separate pentru operațiunile aflate sub fiecare jurisdicție legală. În plus, o unitate 
instituțională separată este identificată în scop statistic în cazurile în care o singură 
entitate juridică efectuează operațiuni importante în două sau mai multe teritorii (de 
exemplu, pentru filiale, proprietatea funciară și întreprinderile multiteritoriale). Ca 
urmare a separării unor astfel de entități juridice, rezidența fiecăreia dintre 
întreprinderile identificate ulterior este clară. „Centru de interes economic 
predominant” nu presupune că entitățile care desfășoară operațiuni substanțiale în 
două sau mai multe teritorii nu ar trebui să fie divizate.

În lipsa unei prezențe fizice a întreprinderii, rezidența acesteia este determinată în 
funcție de teritoriul economic a cărui legislație este respectată pentru constituirea sau 
înregistrarea întreprinderii respective.

2.08 Unitățile considerate a fi rezidente ale unei țări pot fi subdivizate în:

a) unități a căror funcție o constituie activitatea de producție, finanțare, asigurare 
sau redistribuire, pentru toate operațiunile lor, exceptând cele legate de 
activitatea lor în calitate de proprietari ai terenurilor și clădirilor;

b) unități a căror funcție principală o reprezintă consumul, pentru toate
operațiunile lor, exceptând cele legate de activitatea lor în calitate de 
proprietari ai terenurilor și clădirilor; 

c) toate unitățile pentru activitățile lor de proprietari de terenuri și clădiri, cu 
excepția proprietarilor de enclave extrateritoriale ce fac parte din teritoriul 
economic al altor țări sau constituie state independente. 
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2.09 Pentru alte unități decât gospodăriile populației, în privința tuturor operațiunilor 
acestora, exceptând cele legate de activitatea lor în calitate de proprietari ai
terenurilor și clădirilor, se pot distinge următoarele două cazuri:

a) activitatea este exercitată exclusiv pe teritoriul economic al țării: unitățile care 
efectuează aceste activități sunt unități rezidente ale țării;

b) activitatea este exercitată pe o durată de un an sau mai mult pe teritoriul 
economic al mai multor țări: doar partea din unitate care are un centru de 
interes economic pe teritoriul economic al statului este considerată ca unitate 
rezidentă a țării respective.

O unitate instituțională rezidentă poate fi o unitate rezidentă fictivă căreia i se 
atribuie activitatea exercitată în țară pe o durată de un an sau mai mult de către o 
unitate care este rezidentă într-o altă țară. Atunci când activitatea se desfășoară timp 
de mai puțin de un an, aceasta rămâne încadrată printre activitățile unității 
instituționale producătoare și nu este recunoscută o unitate instituțională separată. 
Atunci când activitatea este nesemnificativă, chiar dacă aceasta se desfășoară timp de 
mai mult de un an și în scopul instalării de echipamente în străinătate, nu se 
recunoaște o unitate separată, iar activitățile sunt înregistrate drept activități ale 
unității instituționale producătoare.

2.10 Gospodăriile populației care au un centru de interes economic predominant într-o 
țară sunt unități rezidente ale acesteia, mai puțin în privința calității lor de proprietari 
de terenuri și clădiri. Acestea sunt rezidente indiferent de perioadele mai scurte de un 
an petrecute în străinătate. Acestea includ, în special, următoarele categorii:

a) lucrătorii frontalieri, definiți ca persoanele care trec zilnic frontiera unei țări 
pentru a lucra într-o țară vecină; 

b) lucrătorii sezonieri, definiți ca persoanele care își părăsesc țara de origine timp 
de câteva luni, nedepășind un an, în funcție de sezon, cu scopul de a lucra într-
o altă țară;

c) turiștii, pacienții, studenții, oficialitățile invitate, oamenii de afaceri, 
comercianții, artiștii și membrii echipajelor care călătoresc în străinătate; 

d) agenții locali ai administrațiilor publice străine, care lucrează în enclavele 
extrateritoriale; 

e) personalul instituțiilor UE și al organizațiilor internaționale, atât civile, cât și 
militare, cu sediul în enclave extrateritoriale; 

f) reprezentanții oficiali, civili și militari ai administrațiilor publice naționale 
(inclusiv gospodăriile acestora) stabiliți în enclave teritoriale. 

Studenții sunt tratați întotdeauna drept rezidenți, indiferent de durata studiilor 
acestora în străinătate.

2.11 Toate unitățile, în calitatea lor de proprietari de terenuri și/sau clădiri, situate pe 
teritoriul economic, sunt unități rezidente sau unități rezidente fictive ale țării în care 
sunt situate geografic terenurile și clădirile respective.
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UNITĂȚI INSTITUȚIONALE

2.12 Definiție: o unitate instituțională este o entitate economică caracterizată prin 
autonomie de decizie în exercitarea funcției sale principale. O unitate rezidentă este 
considerată drept unitate instituțională pe teritoriul economic în care se află centrul 
acesteia de interes economic predominant în cazul în care beneficiază de autonomie 
de decizie și când ea dispune de o contabilitate completă, sau este în măsură să 
elaboreze un set complet de conturi.

O unitate dispune de autonomie de decizie în exercitarea funcției principale dacă:

a) are dreptul să dețină în nume propriu bunuri și active; este în măsură să 
schimbe proprietatea bunurilor și activelor prin operațiuni cu alte unități 
instituționale; 

b) are capacitatea de a lua decizii economice și de a exercita activități economice, 
pentru care este responsabilă în fața legii; 

c) are capacitatea de a subscrie angajamente în nume propriu, de a contracta 
datorii și alte angajamente și de a încheia contracte în nume propriu; 

d) poate elabora un set complet de conturi, format din înregistrări contabile care 
să cuprindă toate operațiunile pe care le-a efectuat în cursul unei perioade de 
referință contabilă, precum și un bilanț al activelor și pasivelor. 

2.13 În cazul unităților care nu prezintă caracteristicile unei unități instituționale, se vor 
aplica următoarele principii:

a) gospodăriile populației se consideră că beneficiază de autonomie de decizie în 
exercitarea funcției principale și, prin urmare, sunt considerate unități 
instituționale, chiar dacă nu dispun de contabilitate completă; 

b) entitățile care nu dispun de contabilitate completă și care nu sunt în măsură să 
elaboreze, dacă este necesar, un set complet de conturi, nu sunt unități 
instituționale; 

c) entitățile care, deși dispun de o contabilitate completă, nu dispun de autonomie 
de decizie sunt cuprinse în unitățile care le controlează; 

d) nu este necesar ca entitățile să facă publice conturile pentru a fi considerate 
unități instituționale; 

e) entitățile care fac parte dintr-un grup de unități ce execută activități de 
producție și dispun de o contabilitate completă sunt considerate unități 
instituționale, chiar dacă cedează o parte din autonomia lor de decizie 
organizației centrale (sediului social) care își asumă conducerea generală a 
grupului; sediul social însuși este considerat ca unitate instituțională distinctă 
de unitățile pe care le controlează; 

f) cvasisocietățile sunt entități care dispun de o contabilitate completă și nu au 
statut juridic. Acestea au un comportament economic și financiar diferit de cel 
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al proprietarilor lor și similar celui al societăților. Se consideră că acestea se 
bucură de autonomie de decizie și sunt definite ca unități instituționale 
distincte. 

Sediile sociale și societățile holding

2.14 Sediile sociale și societățile holding sunt unități instituționale. Cele două tipuri sunt:

(1) Un sediu social este o unitate care exercită control managerial asupra filialelor sale. 
Sediile sociale sunt alocate sectorului societăților nefinanciare dominante ale 
filialelor acestora, cu excepția cazului în care toate sau majoritatea filialelor acestora 
sunt societăți financiare, caz în care acestea sunt tratate drept auxiliari financiari 
(S.126) în sectorul societăților financiare;

În cazul în care există un amestec de filiale nefinanciare și financiare, atunci 
ponderea predominantă de valoare adăugată determină clasificarea sectorului.

În cazul în care sediul social realizează producție specifică unei întreprinderi, iar 
această activitate este predominantă, atunci sediul social este clasificat în sectorul 
întreprinderi.

Sediile sociale sunt descrise la ISIC Rev. 4, secțiunea M, clasa 7010 (NACE Rev. 2, 
M 70.10) după cum urmează:

Această clasă include supravegherea și administrarea altor unități ale societății sau 
întreprinderii; realizarea planificării strategice sau organizatorice și rolul de luare 
a deciziilor al societății sau al întreprinderii; exercitarea controlului operațional și 
gestionarea funcționării de zi cu zi a unităților afiliate.

(2) O societate holding care deține activele societăților filiale, dar nu întreprinde 
activități de management, este o instituție financiară captivă (S.127) și este clasificată 
drept societate financiară.

Societățile holding sunt descrise la ISIC Rev. 4, secțiunea K, clasa 6420 (NACE Rev. 
2, K 64.20), după cum urmează:

Această clasă include activitățile societăților holding, și anume ale unităților care 
dețin activele (care dețin cote de control din capitalul întreprinderii) unui grup de 
societăți filiale și a căror activitate principală constă în calitatea de proprietare ale 
grupului. Societățile holding din această clasă nu oferă niciun alt serviciu 
întreprinderilor în care este deținută participația, adică acestea nu administrează și 
nici nu gestionează alte unități.
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Grupurile de societăți

2.15 Grupurile mari de societăți sunt create atunci când o societate mamă controlează mai 
multe filiale care, la rândul lor, pot controla propriile lor filiale și așa mai departe. 
Fiecare membru al grupului este tratat drept unitate instituțională separată cu condiția 
să corespundă definiției unei unități instituționale. 

2.16 Un avantaj al netratării grupurilor de societăți drept unități instituționale separate 
constă în faptul că grupurile nu sunt întotdeauna stabile în timp și nici nu sunt ușor 
de identificat în practică. Se poate dovedi dificilă obținerea datelor privind grupurile 
ale căror activități nu sunt strâns integrate. Multe grupuri sunt prea mari și eterogene 
pentru a fi tratate ca unități separate, iar dimensiunea și compoziția lor poate varia în 
timp ca urmare a fuziunilor și a preluărilor de societăți.

Entități cu scop special

2.17 O entitate cu scop special (SPE) sau o societate vehicul investițional (SPV) este, de 
obicei, o societate cu răspundere limitată sau un parteneriat cu răspundere limitată, 
creat pentru a îndeplini obiective precise, specifice sau temporare, a izola un risc 
financiar, un impozit specific sau un risc de reglementare.

2.18 Nu există o definiție comună a unei SPE, dar următoarele caracteristici sunt tipice:

a) nu au salariați și nici nu dețin active nefinanciare;

b) prezența lor fizică se limitează la o societate „paravan”, care confirmă locul lor 
de înregistrare; 

c) sunt întotdeauna legate de o altă societate, de multe ori în calitate de filială; 

d) sunt rezidente pe un alt teritoriu decât teritoriul de rezidență al societăților 
afiliate. În lipsa unei prezențe fizice a întreprinderii, rezidența acesteia este 
determinată în funcție de teritoriul economic potrivit legislației căruia 
întreprinderea este constituită în societate sau înregistrată; 

e) sunt administrate de salariații unei alte societăți care poate să fie sau nu o 
societate afiliată. SPE plătește taxe pentru serviciile care îi sunt prestate, 
solicitând apoi, la rândul său, din partea societății mamă sau a altor societăți 
afiliate o taxă menită să acopere aceste costuri. Aceasta este singura producție 
în care SPE este implicată, deși adesea contractează datorii în numele 
proprietarului său și primește, de obicei, venituri din investiții și câștiguri din 
deținere pentru activele pe care le deține. 

2.19 Indiferent dacă o unitate prezintă toate sau niciuna dintre aceste caracteristici, și dacă 
este descrisă sau nu ca o SPE sau unele denumiri similare, ea este tratată în același 
mod ca orice altă unitate instituțională, fiind alocată unui sector și unei ramuri de 
activitate în funcție de activitatea sa principală, cu excepția cazului în care SPE în 
cauză nu are drept de acțiune independentă.

2.20 Prin urmare, instituțiile financiare captive, filialele artificiale și unitățile cu scop 
special ale administrațiilor publice care nu dispun de autonomie de acțiune sunt 
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alocate sectorului aferent organismului care le controlează. Excepție face situația în 
care acestea sunt unități nerezidente, când sunt recunoscute separat de organismul 
care le controlează. În cazul administrațiilor publice, activitățile filialei se reflectă în 
conturile administrațiilor publice. 

Instituțiile financiare captive

2.21 O societate holding care deține doar activele filialelor este un exemplu de instituție 
financiară captivă. Alte unități care sunt, de asemenea, considerate a fi instituții 
financiare „captive” sunt unitățile care prezintă caracteristicile SPE descrise mai sus, 
inclusiv fondurile de investiții și fondurile de pensii și unitățile utilizate pentru 
deținerea și administrarea averii persoanelor fizice sau familiilor, care dețin active ce 
urmează a fi securitizate, care emit titluri de creanță în numele societăților afiliate (o 
astfel de societate poate fi numită „intermediar”).

2.22 Gradul de independență față de societatea mamă poate fi demonstrat prin exercitarea 
unui control substanțial asupra activelor și pasivelor sale, în ceea ce privește măsura 
în care sunt suportate riscurile și sunt obținute avantajele aferente activelor și 
pasivelor. Aceste unități sunt clasate în sectorul societăților financiare.

2.23 O entitate de acest tip care nu poate acționa independent față de societatea mamă și 
este pur și simplu un deținător pasiv al activelor și pasivelor (uneori fiind descrisă ca 
activând „pe pilot automat”), nu este tratată ca o unitate instituțională separată, cu 
excepția cazului în care este rezidentă într-o economie diferită de cea a societății 
mamă. În cazul în care este rezidentă în aceeași economie ca și societatea mamă, este 
tratată ca o „filială artificială”, conform descrierii de mai jos.

Filialele artificiale

2.24 O filială, deținută în totalitate de către o societate mamă, poate fi creată pentru a 
furniza servicii societății mamă sau altor societăți din același grup, pentru a evita 
impozitele, pentru a reduce datoriile în caz de faliment, sau pentru a asigura alte 
avantaje tehnice în conformitate cu legislația fiscală sau cu legislația societăților în 
vigoare într-o anumită țară. 

2.25 În general, aceste tipuri de entități nu respectă definiția unei unități instituționale din 
cauza lipsei capacității de a acționa independent față de societatea mamă și pot fi 
supuse unor restricții asupra capacității lor de a deține sau de a efectua operațiuni cu 
activele reflectate în contul de patrimoniu. Nivelul lor de producție și prețul pe care îl 
primesc pentru aceasta sunt determinate de societatea mamă care (eventual împreună 
cu alte societăți din același grup) este singurul lor client. Prin urmare, ele nu sunt 
tratate ca unități instituționale distincte, ci ca parte integrantă a societății mamă, iar 
conturile lor sunt consolidate cu cele ale societății mamă, cu excepția cazului în care 
sunt rezidente într-o economie diferită de cea în care este rezidentă societatea mamă.

2.26 O distincție trebuie făcută între filialele artificiale, conform descrierii anterioare, și o 
unitate care efectuează numai activități auxiliare. Activitățile auxiliare se limitează la 
tipul de servicii de care, practic, toate întreprinderile au nevoie într-o oarecare 
măsură, cum ar fi curățenia, derularea plății salariilor sau furnizarea de infrastructură 
pentru tehnologia informației necesară întreprinderii (a se vedea capitolul 1, punctul 
1.13).
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Unitățile cu scop special ale administrației publice

2.27 Administrațiile publice pot, de asemenea, să înființeze unități speciale, cu 
caracteristici și funcții similare celor ale instituțiilor financiare captive și ale filialelor 
artificiale. Aceste unități nu pot acționa independent și sunt supuse unor limite în 
ceea ce privește operațiunile în care se pot angaja. Ele nu suportă riscurile și nu 
beneficiază de avantajele asociate activelor și pasivelor pe care le dețin. Astfel de 
unități, dacă sunt rezidente, sunt tratate ca o parte integrantă a administrației publice, 
și nu ca unități distincte. Dacă acestea nu sunt nerezidente, sunt tratate ca unități 
distincte. Orice operațiune efectuată de acestea în străinătate se reflectă în 
operațiunile corespunzătoare efectuate cu administrațiile publice. Astfel, o unitate 
care împrumută din străinătate se consideră că împrumută, ulterior, aceeași sumă 
administrației publice, în aceleași condiții cu cele ale împrumutului inițial.

2.28 Pe scurt, conturile entităților cu scop special care nu au drept de acțiune 
independentă sunt consolidate cu cele ale societății mamă, cu excepția cazului în care 
sunt rezidente într-o economie diferită de cea a societății mamă. Există o excepție de 
la această regulă generală, aceasta fiind situația în care o SPE nerezidentă este 
înființată de administrațiile publice. 

2.29 Unitățile rezidente fictive sunt definite ca:

a) acele părți ale unităților nerezidente al căror centru de interes economic 
predominant (care realizează, în majoritatea cazurilor, producție economică 
timp de un an sau mai mulți ani) este situat pe teritoriul economic al țării; 

b) unitățile nerezidente, în calitate de proprietari de terenuri sau clădiri pe 
teritoriul economic al țării, dar numai pentru operațiuni care au ca obiect aceste 
terenuri sau clădiri. 

Unitățile rezidente fictive, indiferent dacă mențin doar o contabilitate parțială și 
indiferent dacă dispun sau nu de autonomie de decizie, sunt tratate drept unități 
instituționale.

2.30 Următoarele sunt considerate drept unități instituționale:

(a) unitățile care țin o contabilitate completă și beneficiază de autonomie de 
decizie:

1. societăți cu capital privat și public;

2. societățile cooperatiste sau asociațiile dotate cu personalitate juridică;

3. producători publici cărora, în virtutea unei legislații speciale, li se conferă 
personalitate juridică;

4. instituțiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate juridică; și

5. agențiile guvernamentale.
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(b) unitățile care țin o contabilitate completă și care beneficiază de autonomie de 
decizie, chiar dacă nu sunt înregistrate separat față de societatea lor mamă: 
cvasisocietățile; 

(c) unitățile care nu țin în mod obligatoriu o contabilitate completă, dar care 
beneficiază de autonomie de decizie: 

1. gospodăriile populației;

2. unitățile rezidente fictive.
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SECTOARE INSTITUȚIONALE

2.31 Analiza macro-economică nu ia în considerare acțiunile fiecărei unități instituționale, 
separat – aceasta ia în considerare activitățile agregate ale instituțiilor similare. Prin 
urmare, unitățile sunt regrupate în ansambluri denumite sectoare instituționale, dintre 
care unele pot fi divizate în subsectoare.

Tabelul 2.1 - Sectoare și subsectoare

Sectoare și subsectoare Publice Private 
naționa

le

Sub 
control 
străin

Societăți nefinanciare S.11 S.11001 S.1100
2

S.11003

Societăți financiare S.12

Banca centrală S.121

Societăți 
care acceptă 
depozite, 
exclusiv 
Banca 
centrală

S.122 S.12201 S.1220
2

S.12203

Instituții 
financiare 
monetare 
(IFM)

Alte 
instituții 
financiare 
monetare 
(aIFM)

Fonduri de 
piață 
monetară 
(FPM)

S.123 S.12301 S.1230
2

S.12303

Fonduri de investiții, 
altele decât fondurile de 
piață monetară

S.124 S.12401 S.1240
2

S.12403

Alți intermediari 
financiari, exclusiv 
societățile de asigurare și 
fondurile de pensii

S.125 S.12501 S.1250
2

S.12503

Auxiliari financiari S.126 S.12601 S.1260
2

S.12603

Societăți 
financiare, 
exclusiv 
IFM și
SAPF

Instituții financiare 
captive și alte entități 
creditoare

S.127 S.12701 S.1270
2

S.12703

Societăți de 
asigurare și 

Societăți de asigurare 
(SA)

S.128 S.12801 S.1280
2

S.12803
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fonduri de 
pensii 
(SAPF)

Fonduri de pensii (FP) S.129 S.12901 S.1290
2

S.12903

Administrații publice S.13

Administrația centrală S.1311

Administrațiile statelor federale S.1312

Administrațiile locale S.1313

Administrațiile de securitate socială S.1314

Gospodăriile populației S.14

Angajatori și lucrători pe cont propriu S.141+S.1
42

Salariați S.143

Beneficiari de venituri din proprietate și 
din transferuri

S.144

Beneficiari de venituri din proprietate S.1441

Beneficiari de pensii S.1442

Beneficiari de alte venituri din 
transferuri

S.1443

Instituții fără scop lucrativ în serviciul 
gospodăriilor populației

S.15

Restul lumii S.2

State membre și instituții și organisme 
ale UE

S.21

State membre ale UE S.211

Instituții și organisme ale UE S.212

State non-membre și organizații 
internaționale nerezidente ale UE

S.22

2.32 Fiecare sector sau subsector grupează unitățile instituționale care au comportamente 
economice asemănătoare.
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Societăți financiare
private

Societăți 
financiare publice

Nu
Societăți nefinanciare 
publice

Societăți nefinanciare 
private

Societăți 
nefinanciare

Societăți 
financiare

Nu
IFSLSGP

Administrații 
publice

Unitatea este controlată
de stat?

Unitatea produce
servicii financiare?

Nu

Da Da

Unitatea este controlată de 
administrațiile publice?

Unitatea este controlată de 
administrațiile publice?

Nu
Da Da

Da

Unitatea este producător non-piață?

Nu

Restul lumiiUnitatea este rezidentă? Nu

Da

Gospodăriile populațieiUnitatea este gospodărie 
a populației?

Da

Nu

Diagrama 2.1 - Alocarea pe sectoare a unităților 

2.33 Unitățile instituționale sunt clasate în sectoare în funcție de categoria de producători 
de care aparțin și de natura activităților și a funcțiilor lor principale, aceste două 
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caracteristici fiind considerate ca reprezentative pentru comportamentul lor 
economic.

2.34 Diagrama 2.1 arată modul în care unitățile sunt alocate principalelor sectoare. Pentru 
a determina sectorul unei unități rezidente care nu este gospodărie a populației, 
conform diagramei, este necesar să se stabilească dacă aceasta este controlată sau nu 
de administrațiile publice și dacă este un producător de piață sau de non-piață.

2.35 Controlul asupra societăților financiare sau nefinanciare este definit drept capacitatea 
de a stabili politica generală a societății. De exemplu, în cazul în care o societate 
deține peste jumătate din participațiile unei filiale, atunci aceasta este o condiție 
suficientă pentru ca societatea mamă să controleze filiala.

2.36 Pentru a avea controlul asupra unei societăți sau a unei cvasisocietăți, o unitate 
instituțională (o altă societate, o gospodărie a populației, o instituție fără scop 
lucrativ sau o unitate a administrației publice) trebuie să dețină mai mult de jumătate 
din acțiuni cu drept de vot, sau să controleze într-un alt mod mai mult de jumătate 
din voturile atribuite acționarilor săi.

2.37 Pentru a controla mai mult de jumătate din drepturile de vot ale acționarilor, o unitate 
instituțională nu are nevoie să dețină propriile ei acțiuni de vot. O societate C poate fi 
o filială a unei societăți B unde majoritatea acțiunilor cu drept de vot sunt deținute de 
o a treia societate, A. Se consideră că o societate C este filiala unei societăți B, atunci 
când fie societatea B controlează mai mult de jumătate din drepturile de vot din 
societatea C, fie este acționar la societatea C și dispune de dreptul de a numi sau 
revoca majoritatea directorilor societății C.

2.38 O administrație publică poate exercita controlul asupra unei societăți ca rezultat al 
unui act normativ – lege, decret sau regulament – care îi conferă puterea să determine 
politica societății. Cei opt indicatori de mai jos sunt principalii factori care trebuie 
luați în considerare atunci când se decide dacă o societate se află sau nu sub control 
de stat:

a) deținerea de către stat a majorității drepturilor de vot;

b) controlul statului asupra consiliului de administrație sau a organismului de 
conducere; 

c) controlul statului asupra numirii și destituirii personalului care deține funcții 
cheie; 

d) controlul statului asupra comitetelor principale din cadrul entității; 

e) deținerea de către stat a unei „acțiuni de aur” (acțiune cu drepturi 
preferențiale); 

f) regulamente speciale; 

g) statul este client dominant; 

h) împrumutul de la stat.
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Un singur indicator poate fi suficient pentru a stabili controlul, dar în alte cazuri pot 
fi necesari mai mulți indicatori diferiți care, împreună, să indice controlul.

2.39 Pentru instituțiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate juridică, cei cinci 
indicatori de control care trebuie luați în considerare sunt următorii:

a) numirea pe post a funcționarilor; 

b) atribuirea de competențe juridice; 

c) acorduri contractuale; 

d) gradul de finanțare; 

e) gradul de expunere la risc a administrațiilor publice. 

Precum în cazul societăților, un singur indicator poate fi suficient pentru a stabili în 
unele cazuri controlul, dar în alte cazuri pot fi necesari mai mulți indicatori diferiți 
care, împreună, să indice controlul. 

2.40 Diferențierea între sectorul „piață” și sectorul „non-piață” și în continuare clasarea 
entităților sectorului public la sectorul administrațiilor publice și sectorul societăților, 
depinde de criteriile enunțate la punctul 1.15.

2.41 Un sector se divide în subsectoare conform criteriilor relevante pentru sectorul în 
cauză; de exemplu, administrațiile publice se pot împărți în administrații centrale, ale 
statelor federale și locale și în administrațiile de securitate socială; acest fapt permite 
o descriere mai precisă a comportamentului economic al unităților.

Conturile sectoarelor și subsectoarelor înregistrează toate activitățile, principale sau 
secundare, ale unităților instituționale care se găsesc în sectoarele respective.

O unitate instituțională nu poate aparține decât unui singur sector sau subsector.

2.42 În cazul în care funcția principală a unității instituționale este de a produce bunuri și 
servicii, trebuie stabilită mai întâi categoria de producător pentru a-l putea aloca unui 
sector.

2.43 Categoriile de producători și activitățile și funcțiile principale care permit 
caracterizarea fiecărui sector figurează în tabelul 2.2.

Tabelul 2.2 — Categorii de producători, activități și funcții principale pe sectoare

Categoria de 
producător

Activități și funcții principale Sector

Producător de piață Producția de bunuri și servicii 
nefinanciare de piață

Societăți nefinanciare 
(S.11) 

Producător de piață Intermediere financiară, inclusiv 
asigurare
Activități financiare auxiliare

Societăți financiare 
(S.12) 



RO 18 RO

Producător non-
piață public

Producția și furnizarea de bunuri și 
servicii non-piață destinate 
consumului individual și colectiv; 
efectuarea operațiunilor de 
redistribuire a venitului și a avuției 
naționale

Administrații publice 
(S.13)

Producător de piață 
sau producător 
privat pentru 
consum final 
propriu

Consum

Producția de bunuri și servicii de piață 
și de bunuri și servicii pentru consum 
final propriu

Gospodăriile 
populației (S.14)
- în calitate de 
consumatori

- în calitate de 
întreprinzători

Producător non-
piață privat

Producția și furnizarea de bunuri și 
servicii non-piață pentru consum 
individual

Instituții fără scop 
lucrativ în serviciul 
gospodăriilor 
populației (S.15)

2.44 Sectorul restului lumii (S.2) se referă la fluxurile și pozițiile dintre unitățile rezidente 
și unitățile nerezidente – unitățile nerezidente nu sunt caracterizate de obiective și 
comportamente similare, dar sunt recunoscute numai prin fluxurile și pozițiile lor 
față de unitățile rezidente.

SOCIETĂȚILE NEFINANCIARE (S.11)

2.45 Definiție: sectorul Societăți nefinanciare (S.11) se constituie din unitățile 
instituționale care sunt dotate cu personalitate juridică, sunt producători de piață și a 
căror activitate principală constă în producerea de bunuri și servicii nefinanciare. 
Sectorul societăți nefinanciare acoperă și cvasisocietățile nefinanciare [a se vedea 
punctul 2.13 litera (f)].

2.46 Unitățile instituționale vizate sunt:

a) societățile cu capital privat și de stat care sunt producători de piață și a căror 
funcție principală constă în producerea de bunuri și servicii nefinanciare; 

b) societățile cooperatiste și asociațiile dotate cu personalitate juridică și care sunt 
producători de piață, a căror funcție principală constă în producerea de bunuri 
și servicii nefinanciare; 

c) producători publici care sunt dotați cu personalitate juridică, sunt producători 
de piață și a căror funcție principală constă în producerea de bunuri și servicii 
nefinanciare; 

d) instituțiile fără scop lucrativ sau asociațiile care deservesc societățile 
nefinanciare, sunt dotate cu personalitate juridică și care sunt producători de 
piață, a căror funcție principală constă în producerea de bunuri și servicii 
nefinanciare; 
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e) sediile centrale ce controlează un grup de societăți care sunt producători de 
piață, unde activitatea preponderentă a acestui grup de societăți în ansamblu —
măsurată pe baza valorii adăugate — este producția de bunuri și servicii 
nefinanciare;

f) entități cu scop special (SPE) a căror activitate principală este furnizarea de 
bunuri sau servicii nefinanciare;

g) cvasisocietățile private și publice care sunt producători de piață, a căror funcție 
principală constă în producerea de bunuri și servicii nefinanciare. 

2.47 „Cvasisocietăți nefinanciare” sunt toate unitățile fără personalitate juridică, care sunt 
producători de piață, a căror funcție principală constă în producerea de bunuri și 
servicii nefinanciare și care îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate drept 
cvasisocietăți [a se vedea punctul 2.13 litera (f)].

Cvasisocietățile trebuie să dețină suficiente informații pentru a permite elaborarea 
unui set complet de conturi și să fie administrate ca societăți. Relația de facto cu 
proprietarii este asemănătoare cu cea dintre o societate și acționarii săi.

Cvasisocietățile nefinanciare care aparțin gospodăriilor populației, unităților 
administrației publice sau instituțiilor fără scop lucrativ sunt grupate împreună cu 
societățile nefinanciare în sectorul societăților nefinanciare și nu în sectorul 
proprietarului lor.

2.48 Existența unei contabilități complete, inclusiv a bilanțului contabil, nu este o condiție 
suficientă pentru ca producătorii de piață să fie tratați drept unități instituționale cum 
ar fi cvasisocietățile. Chiar dacă dispun de o contabilitate completă, asociațiile și 
producătorii publici, alții decât cei de la punctul 2.23 literele (a), (b), (c) și (f), 
precum și întreprinderile individuale nu sunt, în general, unități instituționale, pentru 
că nu se bucură de autonomie de decizie. Gestionarea lor rămâne de fapt, plasată sub 
controlul gospodăriilor populației, instituțiilor fără scop lucrativ sau administrațiilor 
publice care sunt proprietarii.

2.49 Societățile nefinanciare includ unitățile rezidente fictive care sunt tratate drept 
cvasisocietăți.

2.50 Sectorul societăților nefinanciare este subdivizat în trei subsectoare:

a) Societăți nefinanciare publice (S.11001);

b) Societăți nefinanciare private naționale (S.11002); 

c) Societăți nefinanciare sub control străin (S.11003). 

Subsector: Societăți nefinanciare publice (S.11001)

2.51 Definiție: subsectorul Societăți nefinanciare publice regrupează toate societățile 
nefinanciare, cvasisocietățile și instituțiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate 
juridică, care sunt producători de piață și care sunt supuse controlului din partea 
administrațiilor publice.
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2.52 Cvasisocietățile publice sunt cvasisocietățile deținute direct de administrațiile 
publice.

Subsector: Societăți nefinanciare private naționale (S.11002)

2.53 Definiție: subsectorul Societăți nefinanciare private naționale regrupează toate 
societățile nefinanciare, cvasisocietățile și instituțiile fără scop lucrativ dotate cu 
personalitate juridică, care sunt producători pe piață și care nu sunt supuse 
controlului din partea administrațiilor publice sau a unităților instituționale 
nerezidente. 

Acest subsector cuprinde societățile și cvasisocietățile de investiții străine directe 
care nu sunt clasate în subsectorul societăților nefinanciare sub control străin 
(S.11003).

Subsector: Societăți nefinanciare sub control străin (S.11003)

2.54 Definiție: subsectorul Societăți nefinanciare sub control străin grupează toate 
societățile și cvasisocietățile nefinanciare controlate de unitățile instituționale 
nerezidente.

Acest subsector conține:

a) toate filialele societăților nerezidente;

b) toate societățile controlate de o unitate instituțională nerezidentă care nu este ea 
însăși o societate (de exemplu, o societate controlată de o administrație publică 
străină); sunt incluse unitățile controlate de un grup de unități nerezidente care 
exercită împreună acest control; 

c) toate stabilimentele sau alte agenții, neconstituite în societăți, de societăți 
nerezidente sau producători neconstituiți în societăți care sunt unități rezidente 
fictive.
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SOCIETĂȚI FINANCIARE (S.12)

2.55 Definiție: sectorul Societăți financiare (S.12) cuprinde unitățile instituționale dotate 
cu personalitate juridică, care sunt producători de piață și a căror activitate principală 
constă în producerea de servicii financiare. Aceste unități instituționale cuprind toate 
societățile și cvasisocietățile care realizează, în principal:

 intermedieri financiare (în calitate de intermediari financiari); și/sau

 activități financiare auxiliare (în calitate de auxiliari financiari).

Sunt incluse, de asemenea, unitățile instituționale care furnizează servicii financiare, 
atunci când majoritatea activelor sau pasivelor acestora nu se tranzacționează pe 
piețe deschise.

2.56 Intermedierea financiară este activitatea prin care o unitate instituțională 
achiziționează active financiare și contractează pasive pe cont propriu, angajându-se 
în operațiuni financiare pe piață. Activele și pasivele intermediarilor financiari sunt 
transformate sau regrupate pe baza unor criterii, cum ar fi cel de scadență, volum, 
gradul de risc etc, în cadrul proceselor de intermediere financiară.

Activitățile financiare auxiliare sunt activitățile legate de intermedierea financiară, 
dar care nu fac parte din aceasta. 

Intermediarii financiari

2.57 Procesul de intermediere financiară direcționează fonduri între părți terțe care dețin 
un surplus de fonduri și cele care sunt în lipsă de fonduri. Intermediarul financiar nu 
acționează doar ca un agent în contul acestor unități instituționale, ci se expune el 
însuși riscului achiziționând active financiare și contractând angajamente pentru 
propriile interese.

2.58 Operațiile de intermediere financiară pot da naștere la orice tip de pasiv, cu excepția 
pasivelor din categoria altor conturi de plătit (AF.8). Activele financiare care fac 
obiectul procesului de intermediere financiară se pot clasa în orice categorie cu 
excepția categoriei sisteme de asigurări, de pensii și scheme de garantare standard 
(AF.6), dar pot fi incluse și în categoria alte conturi de primit. Intermediarii 
financiari pot investi fondurile lor în active nefinanciare, inclusiv în bunuri 
imobiliare. Pentru a fi considerată intermediar financiar, o societate trebuie să 
subscrie angajamente pe piață și să transforme fonduri. Societățile imobiliare nu sunt 
intermediari financiari.

2.59 Funcția societăților de asigurare și a fondurilor de pensii este mutualizarea riscurilor. 
Pasivele acestor instituții sunt constituite din sisteme de asigurări, de pensii și 
scheme de garantare standard (AF.6). Contravaloarea acestora sunt investițiile 
societăților de asigurare și ale fondurilor de pensii, care acționează în calitate de 
intermediari financiari.

2.60 Fondurile de investiții, menționate în continuare drept fonduri de piață monetară și 
fonduri de investiții, altele decât cele de piață monetară, contractează angajamente în 
principal prin emiterea de acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții (AF.52). Ele 
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transferă apoi capitalurile astfel colectate, achiziționând active financiare și/sau 
bunuri imobiliare. Fondurile de investiții sunt clasificate drept intermediari 
financiari. Orice variație a valorii activelor și pasivelor, altele decât propriile acțiuni 
este reflectată în fondurile lor proprii (a se vedea punctul 7.07). Valoarea acestor 
fonduri proprii fiind egală cu cea a acțiunilor sau unităților fondului, orice variație a 
valorii activelor și pasivelor fondului se va reflecta în valoarea pe piață a acțiunilor 
sau unităților respective. Fondurile de investiții care investesc în bunuri imobiliare 
sunt intermediari financiari.

2.61 Intermedierea financiară se limitează la achizițiile de active și contractarea de 
angajamente cu publicul larg, sau cu subgrupe specifice relativ importante ale 
acestuia. Atunci când operațiunile privesc numai gospodăriile populației sau 
subgrupe restrânse de persoane, nu are loc o intermediere financiară.

2.62 Pot exista excepții de la regula care limitează intermedierea financiară la operațiuni 
financiare pe piață. De exemplu, băncile municipale de credit și economii, care sunt 
strâns legate de municipalitățile respective, sau societățile de leasing financiar care 
depind de un grup mamă de societăți pentru a cumpăra sau investi fonduri. Pentru a 
fi considerate intermediari financiari, activitatea acestor societăți de împrumut sau de 
economie trebuie să fie independentă de municipalitatea implicată sau de grupul 
mamă.

Auxiliari financiari

2.63 Activitățile financiare auxiliare cuprind activitățile auxiliare de efectuare a 
operațiunilor cu active și pasive financiare și de transformare sau regrupare de 
fonduri. Auxiliarii financiari nu se expun ei înșiși la riscuri atunci când 
achiziționează active sau subscriu angajamente. Ei facilitează încheierea 
operațiunilor de intermediere financiară. Sediile sociale ale căror filiale sunt, toate 
sau în marea lor majoritate, societăți financiare, sunt auxiliari financiari. 

Alte societăți financiare decât intermediarii financiari și auxiliarii financiari

2.64 Alte societăți financiare decât intermediarii financiari și auxiliarii financiari sunt 
unitățile instituționale care furnizează servicii financiare și ale căror active sau pasive 
nu sunt, în marea lor majoritate, tranzacționate pe piețele libere. 

Unitățile instituționale incluse în sectorul societăților financiare

2.65 Unitățile instituționale incluse în sectorul societăți financiare (S.12) sunt 
următoarele: 

a) societățile cu capital privat sau public a căror funcție principală constă în 
furnizarea de servicii de intermediere financiară și/sau în exercitarea de 
activități financiare auxiliare; 

b) societățile cooperatiste și asociațiile dotate cu personalitate juridică a căror 
funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară 
și/sau în exercitarea de activități financiare auxiliare; 
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c) producătorii publici dotați cu personalitate juridică și a căror funcție principală 
constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară și/sau în exercitarea 
de activități financiare auxiliare; 

d) instituțiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate juridică, a căror funcție 
principală constă în furnizarea de servicii de intermediare financiară și/sau în 
exercitarea de activități financiare auxiliare sau care sunt în serviciul 
societăților financiare; 

e) sediile sociale în cazul în care majoritatea filialelor acestora realizează în 
principal, în calitate de societăți financiare, intermedieri financiare și/sau 
activități financiare auxiliare. Aceste sedii sociale sunt clasificate drept 
auxiliari financiari (S.126).

f) societățile holding, în cazul în care rolul principal este deținerea activelor unui 
grup de societăți filiale. Natura grupului poate fi financiară sau nefinanciară –
acest lucru nu afectează clasificarea societăților holding drept instituții 
financiare captive (S.127).

g) entități cu scop special (SPE) a căror activitate principală este furnizarea de 
servicii financiare;

h) fondurile de investiții neconstituite în societăți, care îmbracă forma unor titluri 
de portofoliu constituite de către grupări de investitori, a căror gestiune este, în 
general, asigurată de alte societăți financiare. Aceste fonduri constituie unități 
instituționale distincte de societățile financiare care le administrează;

i) unitățile neconstituite în societăți a căror funcție principală constă în furnizarea 
de servicii de intermediere financiară și care sunt supuse unei reglementări și 
unei supravegheri (în majoritatea cazurilor clasificate drept societăți care 
acceptă depozite, exclusiv Banca centrală, societăți de asigurare sau fonduri de 
pensii), se bucură de autonomie de decizie și au o gestiune autonomă față de 
cea a proprietarilor lor. În acest caz ele sunt tratate ca unități instituționale 
distincte. De exemplu, sucursalele societăților financiare nerezidente.

2.66 Nouă subsectoare ale societăților financiare

Sectorul societăților financiare cuprinde următoarele subsectoare: 

a) Banca centrală (S.121); 

b) Societăți care acceptă depozite, exclusiv Banca centrală (S.122);

c) Fonduri de piață monetară (FPM) (S.123);

d) Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124);

e) Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de 
pensii (S.125.);

f) Auxiliari financiari (S.126);
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g) Instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.127);

h) Societăți de asigurare (S.128); și

i) Fonduri de pensii (S.129).

Combinarea subsectoarelor societăților financiare

2.67 Instituțiile financiare monetare, astfel cum sunt definite de BCE, reprezintă toate 
unitățile instituționale incluse în subsectoarele Banca centrală (S.121), societăți care 
acceptă depozite, exclusiv Banca centrală (S.122) și fonduri de piață monetară
(S.123). 

2.68 Alte instituții financiare monetare acoperă intermediarii financiari prin care efectele 
politicii monetare ale Băncii centrale (S.121) sunt transmise celorlalte entități ale 
economiei. Acestea sunt societăți care acceptă depozite, exclusiv Banca centrală
(S.122) și fonduri de piață monetară (S.123).

2.69 Intermediarii financiari care se ocupă cu mutualizarea riscurilor sunt societățile de 
asigurare și fondurile de pensii (SAFP). Acestea se împart în subsectoarele: societăți 
de asigurare (S.128) și fonduri de pensii (S.129).

2.70 Societățile financiare cu excepția IFM și SAFP cuprind subsectoarele: fonduri de 
investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124), alți intermediari 
financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125), auxiliari 
financiari (S.126) și instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.127).

Subdivizarea subsectoarelor societăților financiare în societăți financiare publice, private și 
sub control străin

2.71 Cu excepția subsectorului S.121, fiecare subsector este subdivizat în: 

a) societăți financiare publice; 

b) societăți financiare private naționale; și

c) societăți financiare sub control străin. 

Criteriile de subdivizare sunt identice cu cele aplicate societăților nefinanciare (a se 
vedea punctele 2.51 - 2.55).
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Tabelul 2.3 — Sectorul societăților financiare și subsectoarele acestuia

Sectoare și subsectoare Public
e

Private 
național
e

Sub 
control 
străin

Societăți financiare S.12

Banca centrală S.121

Societăți care 
acceptă depozite, 
exclusiv Banca 
centrală

S.122 S.1220
1

S.12202 S.12203

Instituții 
financiare 
monetare 
(IFM)

Alte instituții 
financiare 
monetare 
(aIFM)

Fonduri de piață 
monetară (FPM)

S.123 S.1230
1

S.12302 S.12303

Fonduri de investiții, altele decât 
fondurile de piață monetară

S.124 S.1240
1

S.12402 S.12403

Alți intermediari financiari, 
exclusiv societățile de asigurare și 
fondurile de pensii

S.125 S.1250
1

S.12502 S.12503

Auxiliari financiari S.126 S.1260
1

S.12602 S.12603

Societăți 
financiare, 
exclusiv 
IFM și 
SAFP

Instituții financiare captive și alte 
entități creditoare

S.127 S.1270
1

S.12702 S.12703

Societăți de asigurare (SA) S.128 S.1280
1

S.12802 S.12803Societăți 
de 
asigurare 
și fonduri 
de pensii 
(SAFP)

Fondurile de pensii (FP) S.129 S.1290
1

S.12902 S.12903

Banca centrală (S.121)

2.72 Definiție: subsectorul Banca centrală (S.121) grupează toate societățile și 
cvasisocietățile financiare a căror funcție principală constă în emiterea de monedă, în 
menținerea valorii sale interne și externe și în administrarea unei părți sau a totalității 
rezervelor de schimb valutare ale țării.

2.73 Următorii intermediari financiari sunt clasați în subsectorul S.121: 

a) banca centrală națională, inclusiv atunci când aceasta participă la Sistemul 
European al Băncilor Centrale; 

b) organismele monetare centrale, în special cele publice (de exemplu, 
organismele însărcinate cu gestionarea rezervelor de schimb sau cu emiterea de 
monedă), care țin o contabilitate completă și se bucură de o autonomie de 



RO 26 RO

decizie în raport cu administrația centrală. În cazurile în care aceste activități 
sunt exercitate fie de către administrația centrală, fie de către Banca centrală, 
nu există alte unități instituționale distincte. 

2.74 Subsectorul S.121 nu include organismele și agențiile, altele decât banca centrală 
care au sarcina de a reglementa sau controla societățile financiare sau piețele 
financiare. Acestea aparțin subsectorului S.126. 

Societăți care acceptă depozite, exclusiv Banca centrală (S.122)

2.75 Definiție: subsectorul Societăți care acceptă depozite, exclusiv Banca centrală 
(S.122) cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare, cu excepția celor 
clasate în subsectoarele Banca centrală și fonduri de piață monetară, care sunt 
implicate în principal în intermediere financiară și a căror activitate constă în 
primirea de depozite de la unitățile instituționale și, pe cont propriu, acordarea de 
împrumuturi și/sau efectuarea de investiții în titluri de valori.

2.76 Societățile care acceptă depozite, exclusiv Banca centrală, nu pot fi denumite pur și 
simplu „bănci”, pentru că acestea pot cuprinde, pe de o parte, anumite societăți 
financiare care nu-și pot lua titulatura de bănci și unele care nu sunt autorizate în 
acest sens în anumite țări, în timp ce alte societăți financiare care se prezintă ele 
însele drept bănci nu pot fi, de fapt, instituții de credit. Următorii intermediari 
financiari sunt incluși în subsectorul S.122: 

a) băncile comerciale, băncile „universale”, băncile „multifuncționale”;

b) băncile de economii (inclusiv bănci cooperatiste de economii și casele de 
economii și asociațiile de credit); 

c) instituții emitente de cecuri și viramente poștale, băncile poștale; 

d) băncile și casele de credit municipal, rural sau agricol; 

e) cooperativele de credit bancar, casele de ajutor reciproc; 

f) băncile specializate (de exemplu, băncile de afaceri, casele de emisiuni sau 
băncile private) și 

g) instituțiile care gestionează bani electronici și care au ca activitate principală 
intermedierea financiară.

2.77 Intermediarii financiari enumerați mai jos sunt clasați în subsectorul S.122, în cazul 
în care activitatea lor constă în a primi fonduri publice, fie sub formă de depozite, fie 
sub o altă formă cum ar fi emisiunea continuă de titluri de datorie pe termen lung. În 
caz contrar, aceștia sunt clasați în subsectorul S.124:

a) societăți ce acordă credite ipotecare (inclusiv băncile ipotecare, societățile de 
credit imobiliar și organismele de credit funciar); 

b) instituțiile de credit municipal.

2.78 Subsectorul S.122 nu cuprinde:



RO 27 RO

a) sediile sociale care supraveghează și gestionează alte unități ale unui grup 
constituit în mod predominant din societăți care acceptă depozite, exclusiv 
Banca centrală, dar care nu sunt societăți care acceptă depozite. Aceste sedii 
sociale aparțin subsectorului S.126; 

b) instituțiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate juridică și care deservesc 
societăți care acceptă depozite, dar care nu exercită nicio activitate de 
intermediere financiară. Acestea aparțin subsectorului S.126; și 

c) instituțiile care gestionează bani electronici și care nu au ca activitate 
principală intermedierea financiară. 

Fondurile de piață monetară (S.123)

2.79 Definiție: subsectorul Fonduri de piață monetară (S.123) ca sisteme de investiții 
colective este format din toate societățile financiare și cvasisocietățile, cu excepția 
celor clasificate în subsectoarele Banca centrală și Instituții de credit, care sunt 
implicate în principal în intermedierea financiară. Activitatea acestora constă în a 
primi din partea unităților instituționale acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții 
drept substitut pentru depozite și a investi în principal în acțiuni/unități ale fondurilor 
de investiții monetare, titluri pe termen scurt de natura datoriei și/sau depozite.

2.80 Următorii intermediari financiari sunt incluși în subsectorul S.123: 

a) Fondurile de investiții inclusiv fondurile comune de plasament, organisme de 
plasament colectiv și alte fonduri de investiții ale căror acțiuni sau unități sunt 
substitut pentru depozite. 

2.81 Subsectorul S.123 nu cuprinde: 

a) Sediile sociale care supraveghează și gestionează un grup constituit în mod 
predominant din fonduri de piață monetară, dar care nu sunt, ele însele, fonduri 
de piață monetară. Acestea aparțin subsectorului S.126; 

b) instituțiile fără scop lucrativ, dotate cu personalitate juridică și care deservesc 
fonduri de piață monetară, dar care nu exercită nicio activitate de intermediere 
financiară. Acestea aparțin subsectorului S.126. 

Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124)

2.82 Definiție: subsectorul Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară 
(S.124) cuprinde toate sistemele de investiții colective, cu excepția celor clasificate 
în subsectorul fondurilor de piață monetară, care sunt implicate în principal în 
intermediere financiară. Activitatea acestora constă în primirea din partea unităților 
instituționale de acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții care nu sunt substitut 
pentru depozite și efectuarea, pe cont propriu, de investiții în principal în active 
financiare, altele decât active financiare pe termen scurt, și în active nefinanciare (de 
obicei, bunuri imobiliare). 

2.83 Fondurile de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, includ fondurile 
comune de plasament și alte fonduri de investiții colective ale căror acțiuni sau 
unități de fond de investiții nu sunt considerate drept substitut pentru depozite. 



RO 28 RO

2.84 Subsectorul S.124 cuprinde următorii intermediari financiari:

a) fondurile deschise de investiții ale căror acțiuni sau unități de fonduri de 
investiții sunt, la cererea deținătorilor, recumpărate sau recuperate direct sau 
indirect din activele întreprinderii;

b) fondurile închise de investiții care dispun de un capital de acțiuni fix, în care 
investitorii care investesc sau se retrag din fond trebuie să cumpere sau, 
respectiv, să vândă acțiunile existente; 

c) fondurile de investiții imobiliare; 

d) fondurile de investiții care investesc în alte fonduri („fonduri ale fondurilor”);

e) fondurile speculative (de hedging) care acoperă o gamă variată de fonduri de 
investiții colective și care necesită investiții minime ridicate, reglementare 
permisivă și o gamă largă de strategii de investiții. 

2.85 Subsectorul S.124 nu cuprinde: 

a) fondurile de pensii care aparțin subsectorului fonduri de pensii;

b) fondurile cu scop special ale administrațiilor publice, denumite fonduri 
suverane de investiții, care sunt clasificate drept instituții financiare captive, în 
cazul în care sunt clasificate drept societăți financiare; clasificarea unui „fond 
cu scop special al administrațiilor publice” - ca aparținând sectorului 
administrații publice sau sectorului societăți financiare este determinată de 
criteriile stabilite la punctul 2.26. 

c) sediile sociale care supraveghează și gestionează un grup constituit în mod 
predominant din fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, 
dar care nu sunt, ele însele, fonduri de investiții. Acestea aparțin subsectorului 
S.126; 

d) instituțiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate juridică care deservesc 
fondurile de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, dar care nu 
exercită nicio activitate de intermediere financiară. Acestea aparțin 
subsectorului S.126. 

Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)

2.86 Definiție: subsectorul Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și 
fondurile de pensii (S.125) cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare a 
căror activitate principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară 
prin subscrierea de angajamente provenind de la unități instituționale sub alte forme 
decât bani, depozite, titluri de participare la fondurile de investiții sau angajamente 
legate de domeniul asigurărilor, pensii și sisteme standardizate de garantare.

2.87 Subsectorul S.125 include intermediari financiari implicați mai ales în finanțarea pe 
termen lung. În cele mai multe cazuri, această scadență predominantă face distincția 
între acest subsector și aIFM (S.122 și S.123). Având în vedere inexistența pasivelor 
sub formă de acțiuni ale fondurilor de investiții care nu sunt considerate drept 
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substituiri pentru depozite sau sisteme de asigurări, de pensii și scheme de garanții 
standard, se poate determina limita extinderii față de subsectoarele fonduri de 
investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124), societăți de asigurare 
(S.128) și fonduri de pensii (S.129). 

2.88 Subsectorul alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile 
de pensii (S.125) se împarte, mai departe, în subsectoarele: societăți vehicul 
investițional angajate în operațiuni de securitizare (SVI), brokeri în valori mobiliare 
și produse financiare derivate, societăți financiare care desfășoară activități de 
creditare și societăți financiare specializate, după cum se arată în tabelul 2.4.

Tabelul 2.4 – Subsectorul alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și 
fondurile de pensii (S.125) și subdiviziunile acestuia

Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii

Societăți vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare (SVI);

Brokeri în valori mobiliare și produse financiare derivate;

Societăți financiare care desfășoară activități de creditare; și

Societăți financiare specializate

2.89 Subsectorul S.125 nu cuprinde instituțiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate 
juridică și care deservesc alți intermediari financiari, dar care nu exercită nicio 
activitate de intermediere financiară. Acestea aparțin subsectorului S.126. 

Societățile vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare (SVI)

2.90 Definiție: societățile vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare (SVI) 
sunt unități care efectuează operațiuni de securitizare. SVI care îndeplinesc criteriile 
unei unități instituționale sunt clasificate în S.125, în caz contrar acestea fiind 
considerate drept parte integrantă a societății mamă.

Intermediari de valori mobiliare și produse financiare derivate, societăți financiare care 
desfășoară activități de creditare și societăți financiare specializate

2.91 Intermediarii de valori mobiliare și produse financiare derivate sunt intermediari 
financiari care acționează pe cont propriu. 

2.92 Societățile financiare care desfășoară activități de creditare includ, de exemplu, 
intermediarii financiari implicați în: 

a) leasing financiar; 

b) activități de închiriere-vânzare și furnizarea de finanțări personale sau 
comerciale; sau

c) factoring. 

2.93 Societățile financiare specializate sunt intermediari financiari cum ar fi, de exemplu: 
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a) societăți speculatoare de capital cu un grad înalt de risc și capital de 
amortizare; 

b) societățile financiare care propun finanțarea exportului/importului sau

c) intermediarii financiari care cumpără depozite și/sau substituiri apropiate 
pentru depozite sau care subscriu credite numai față de instituțiile financiare 
monetare; acești intermediari financiari includ, de asemenea, casele de 
compensare în contrapartidă centrală (CPC) care realizează operațiuni de acord 
de recumpărare între instituții financiare monetare. 

2.94 Sediile sociale care supraveghează și administrează un grup de filiale care realizează, 
în principal, activități de intermediere financiară și/sau activități financiare auxiliare 
sunt clasate în subsectorul S.126. 

Auxiliari financiari (S.126)

2.95 Definiție: subsectorul Auxiliari financiari (S.126) cuprinde toate societățile și 
cvasisocietățile financiare a căror funcție principală constă în exercitarea de activități 
strâns legate de intermedierea financiară, fără a fi, ele însele, intermediari financiari.

2.96 Sunt incluse în subsectorul S.126 următoarele societăți și cvasisocietăți financiare: 

a) brokerii de asigurări, organismele de salvare și de avarie, consilierii în asigurări 
și în pensii etc.; 

b) brokerii de credit, în valori mobiliare, consilierii în plasament etc.; 

c) societățile de emisiuni de titluri; 

d) societățile a căror funcție principală constă în girarea efectelor și 
instrumentelor similare; 

e) societățile ce pregătesc (fără a emite) produse financiare derivate și 
instrumentele de acoperire, precum swap-urile, opțiunile și contractele la 
termen; 

f) societățile ce furnizează infrastructurile necesare pentru funcționarea piețelor 
financiare; 

g) autoritățile centrale de control al intermediarilor financiari și piețelor 
financiare, atunci când ele constituie unități instituționale distincte; 

h) gestionarii fondurilor de pensii, ai organismelor de plasament colectiv etc.; 

i) bursele de valori mobiliare sau contractele de asigurări; 

j) instituțiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate juridică care deservesc 
societățile financiare, dar care nu exercită nicio activitate de intermediere 
financiară (a se vedea punctul 2.44); 

k) instituțiile de plată (care facilitează plățile între cumpărător și vânzător) 
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2.97 Subsectorul S.126 cuprinde, de asemenea, sediile sociale ale căror filiale sunt, toate 
sau în marea lor majoritate, societăți financiare. 

Instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.127)

2.98 Definiție: subsectorul Instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.127) 
cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare care nu sunt implicate nici în 
activități de intermediere financiară, nici în furnizarea de servicii auxiliare și ale 
căror active sau pasive nu sunt, în marea lor majoritate, tranzacționate pe piețele 
libere.

2.99 În subsectorul S.127 sunt incluse, în special, următoarele societăți și cvasisocietăți 
financiare: 

a) unități de tipul unor entități juridice precum trusturi, agenții imobiliare, 
organisme de contabilitate sau societăți „paravan”;

b) societățile holding care dețin cote de control în capitalul unui grup de societăți 
filiale și a căror activitate principală constă în calitatea de proprietare ale 
grupului, fără a furniza niciun alt serviciu întreprinderilor în care este deținut 
capitalul, adică acestea nu administrează și nici nu gestionează alte unități; 

c) entități cu scop special (SPE) care se califică drept unități instituționale și care 
colectează fonduri pe piețele libere pentru a fi utilizate de societatea mamă; 

d) unități care oferă servicii financiare, exclusiv din fondurile proprii sau din 
fondurile asigurate de un sponsor, unor categorii de clienți și care suportă riscul 
financiar al debitorului. Exemple în acest sens sunt entitățile creditoare, 
societățile implicate în acordarea de credite studenților sau pentru comerțul 
exterior din fonduri primite de la un sponsor precum o unitate a administrației 
publice sau o instituție fără scop lucrativ, și casele de împrumut pe amanet care 
desfășoară, în principal, în activități de împrumut. 

e) fondurile cu scop special ale administrațiilor publice, de obicei denumite 
fonduri suverane de investiții, în cazul în care acestea sunt clasificate drept 
instituții financiare. 

Societăți financiare (S.128)

2.100 Definiție: subsectorul Societăți de asigurare (S.128) cuprinde toate societățile și 
cvasisocietățile financiare a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii 
de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor, în principal sub 
formă de asigurări directe sau reasigurări (a se vedea punctul 2.59).

2.101 Societățile de asigurări furnizează servicii de: 

a) acordare de asigurări de viață și asigurări generale către unități individuale sau 
către grupuri de unități;

b) acordare de reasigurări către alte societăți de asigurare.
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2.102 Serviciile oferite de societățile de asigurare generală pot fi furnizate sub formă de 
asigurări în următoarele domenii: 

a) incendii (de exemplu pentru proprietățile comerciale și private); 

b) răspundere civilă (daune); 

c) autovehicule (daune pe răspundere proprie și răspundere civilă față de terțe 
părți); 

d) asigurări maritime, aeriene și de transport (inclusiv riscurile energetice); 

e) accident și boală, sau

f) asigurări financiare (furnizarea de garanții sau fidejusiuni). 

Societățile de asigurări financiare sau de asigurări de credit, denumite și bănci 
garante, oferă garanții sau fidejusiuni pentru a susține securitizarea și alte produse de 
credit.

2.103 Societățile de asigurare sunt, în marea lor majoritate, constituite în societăți sau sunt 
entități mutuale. Entitățile constituite în societăți sunt deținute de acționari și multe 
dintre ele sunt cotate la bursele de valori. Entitățile mutuale sunt deținute de 
deținătorii polițelor lor de asigurare și transmit profitul lor deținătorilor de polițe „cu 
profit” sau „participative” sub formă de dividende sau prime. Asiguratorii „captivi” 
sunt, de obicei, deținuți de o societate nefinanciară și, în marea lor majoritate, asigură 
riscurile acționarilor lor. 
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Casetă - Tipuri de asigurări
Se pot distinge trei tipuri de asigurări: asigurări directe, reasigurări și asigurări sociale. Asigurările directe 

cuprind asigurările de viață și asigurările generale (individuale), asigurările sociale cuprind securitatea socială și 
asigurările sociale legate de forța de muncă.

Reasigurare Asigurări socialeAsigurare directă

Deținătorul poliței/beneficiarul este obligat sau 
încurajat să se asigure împotriva situațiilor 
neprevăzute prin intervenția unei părți terțe. 
Trebuie îndeplinită cel puțin una dintre 
condițiile de mai jos: 

participarea este obligatorie;

sistemul este colectiv; și

angajatorul (și eventual beneficiarul) este 
contribuabil.

Asigurarea de 
viață

Asigurare
a generală

Securitate socială Asigurări sociale 
legate de forța de 
muncă

Organizate de stat 
prin intermediul 
sistemelor de 
securitate socială

Organizate de 
angajatori în numele 
salariaților l o r  și al 
persoanelor aflate în 
întreținerea acestora 
sau de către alte părți 
în numele unui grup 
anume

Tip de 
asigurare

Deținătorul poliței 
efectuează plăți 
regulate către un 
asigurator și 
primește în schimb 
din partea 
asiguratorului 
garanția că acesta 
îi va plăti o sumă 
convenită sau o 
rentă, la o dată 
precisă sau mai 
devreme.

Asigurare 
pentru 
riscuri 
precum 
accidentel
e, boala, 
incendiile, 
creditul, 
etc.

Asigurarea 
contractată de 
un asigurator 
pentru a se 
proteja 
împotriva unui 
număr 
neașteptat de 
mare de cereri 
de 
despăgubire 
sau împotriva 
unor cereri de 
despăgubire 
excepțional de 
importante.

Pensii de 
securitate 
socială

Alte 
tipuri de 
securita
te 
socială

Pensii 
legate de 
forța de 
muncă

Alte tipuri 
de 
asigurări 
sociale 
legate de 
forța de 
muncă

Sector/ 
subsector

Societăți de 
asigurare 

Societăți de asigurare Fonduri de securitate 
socială

Sectorul angajatorului 
sau
societăți de asigurare 
și fonduri de pensii
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2.104 Subsectorul S.128 nu cuprinde:

a) unitățile instituționale care îndeplinesc cele două criterii menționate la punctul 
2.117. Acestea sunt clasificate în subsectorul S.1314;

b) sediile sociale care supraveghează și gestionează un grup constituit în mod 
predominant din societăți de asigurare, dar care nu sunt, ele însele, societăți de 
asigurare. Acestea sunt clasificate în subsectorul S.126.

c) instituțiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate juridică și care deservesc 
societățile de asigurare, dar care nu exercită nicio activitate de intermediere 
financiară. Acestea aparțin subsectorului S.126.

Fonduri de pensii (S.129)

2.105 Definiție: subsectorul Fonduri de pensii (S.129) cuprinde toate societățile și 
cvasisocietățile financiare a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii 
de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor sociale și necesităților 
persoanelor asigurate (asigurări sociale). Fondurile de pensii în calitate de sisteme de 
asigurări sociale asigură venituri după pensionare și, adesea, indemnizații în caz de 
deces sau handicap.

2.106 Subsectorul S.129 cuprinde numai fondurile de pensii de asigurări sociale care 
constituie unități instituționale separate de unitățile care le-au creat. Astfel de fonduri 
autonome dispun de autonomie de decizie și țin o contabilitate completă. Fondurile 
de pensii neautonome nu sunt unități instituționale și rămân parte integrantă din 
unitățile instituționale care le-au creat. 

2.107 Printre contribuabilii sistemelor de fonduri de pensii se numără, de exemplu, 
salariații aceleiași întreprinderi sau aceluiași grup de întreprinderi, salariații din 
același sector sau aceeași ramură de activitate sau persoanele ce exercită aceeași 
profesie. Prestațiile incluse în contractul de asigurare pot fi după cum urmează:

a) plătite după decesul persoanei asigurate către văduv(ă) și copiii persoanei 
asigurate; 

b) plătite după pensionare; și

c) plătite după ce persoana asigurată a devenit handicapată. 

2.108 În anumite țări, toate aceste tipuri de riscuri pot fi asigurate atât de către societățile 
de asigurare de viață, cât și de fondurile de pensii. În alte țări, este obligatoriu ca 
unele din aceste categorii de riscuri să fie asigurate prin societăți de asigurare de 
viață. Spre deosebire de societățile de asigurare de viață, fondurile de pensii au fost 
limitate, prin lege, la anumite grupe specifice de salariați și lucrători independenți.

2.109 Sistemele de fonduri de pensii pot fi organizate de angajatori sau de stat; ele pot fi 
organizate, de asemenea, prin intermediul societăților de asigurare, în numele 
salariaților; sau se pot stabili unități instituționale separate pentru a deține și a 
gestiona activele care urmează a fi utilizate pentru a onora drepturile de pensie și 
pentru a distribui pensiile.
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2.110 Subsectorul S.129 nu cuprinde: 

d) unitățile instituționale care îndeplinesc cele două criterii menționate la punctul 
2.117. Acestea sunt clasificate în subsectorul S.1314; 

e) sediile sociale care supraveghează și gestionează un grup constituit în mod 
predominant din societăți de asigurare, dar care nu sunt, ele însele, societăți de 
asigurare. Acestea sunt clasificate în subsectorul S.126;

f) instituțiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate juridică și care deservesc 
societățile de asigurare, dar care nu exercită nicio activitate de intermediere 
financiară. Acestea sunt clasificate în subsectorul S.126;

ADMINISTRAȚII PUBLICE (S.13)

2.111 Definiție: sectorul Administrații publice (S.13) cuprinde toate unitățile instituționale 
care sunt producători non-piață și a căror producție este destinată consumului 
individual și colectiv, și care sunt finanțate din contribuțiile obligatorii vărsate de 
unitățile aparținând altor sectoare și de toate unitățile instituționale, a căror activitate 
principală constă în efectuarea de operații de redistribuire a veniturilor și a avuției 
naționale.

2.112 Unitățile instituționale clasificate în sectorul S.13 pot fi următoarele:

a) unitățile administrației publice create pe baza unei legi pentru a exercita o 
autoritate juridică asupra unităților de pe teritoriul economic și a gestiona și 
finanța un grup de activități, care furnizează, în principal, bunuri și servicii 
non-piață destinate comunității;

b) o societate sau cvasisocietate care este unitate a administrației publice dacă 
producția sa este, în principal non-piață și dacă se află sub controlul unei unități 
a administrației publice;

c) instituțiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate juridică din categoria 
producători non-piață și care sunt controlate și finanțate de către administrațiile 
publice;

d) fondurile de pensii autonome, în cazul în care există o obligație juridică de 
cotizare, iar administrațiile publice gestionează fondurile în ceea ce privește 
regularizarea și aprobarea cotizațiilor și prestațiilor.

2.113 Sectorul administrații publice este subdivizat în patru subsectoare:

a) Administrația centrală (S.1311); 

b) Administrațiile statelor federale (S.1312); 

c) Administrațiile locale (S.1313); 

d) Administrațiile de securitate socială (S.1314). 
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Administrația centrală (exclusiv administrațiile de securitate socială)(S.1311)

2.114 Definiție: acest subsector cuprinde toate organismele administrației de stat și alte 
organisme centrale a căror competență se întinde, în general, pe tot teritoriul 
economic, cu excepția administrațiilor de securitate socială. 

Fac parte din subsectorul S.1311 instituțiile fără scop lucrativ care sunt controlate de 
administrația centrală și ale căror competențe se întind pe întreg teritoriul economic.

Organismele de reglementare a pieței, care sunt în exclusivitate sau în principal 
distribuitoare de subvenții, se clasifică în S.1311. Organizațiile care au drept 
activitate principală sau exclusivă cumpărarea, deținerea și vânzarea produselor 
agricole sau alimentare sunt clasificate în sectorul S.11.

Administrațiile statelor federale (exclusiv administrațiile de securitate socială) (S.1312)

2.115 Definiție: acest subsector reunește administrațiile care, în calitate de unități 
instituționale distincte, exercită anumite funcții de administrație la un nivel inferior 
celui al administrației centrale și superior celui al unităților instituționale publice 
locale, cu excepția administrațiilor de securitate socială. 

Fac parte din subsectorul S.1312 instituțiile fără scop lucrativ care sunt controlate de 
administrațiile statelor federale și ale căror competențe se limitează la teritoriul 
economic al statelor.

Administrațiile locale (exclusiv administrațiile de securitate socială) (S.1313)

2.116 Definiție: acest subsector cuprinde toate administrațiile publice a căror competență se 
întinde numai pe o subdiviziune locală din teritoriul economic, cu excepția 
administrațiilor de securitate socială locale ale administrațiilor locale. 

Fac parte din subsectorul S.1313 instituțiile fără scop lucrativ care sunt controlate de 
administrațiile locale și ale căror competențe se limitează la teritoriul economic al 
administrațiilor locale.

Administrațiile de securitate socială (S.1314)

2.117 Definiție: subsectorul Administrațiile de securitate socială reunește unitățile 
instituționale centrale, ale statelor federale și unitățile instituționale locale a căror 
activitate principală constă în a furniza prestații sociale și care îndeplinesc 
următoarele două criterii: 

a) anumite grupuri ale populației sunt obligate să participe la sistem sau să verse 
cotizații în virtutea unor acte cu putere de lege sau norme administrative; și

b) independent de rolul pe care ele îl îndeplinesc în calitate de organisme tutelare 
sau în calitate de angajatori, administrațiile publice sunt responsabile de 
gestionarea acestor unități în ceea ce privește fixarea sau aprobarea cotizațiilor 
și a prestațiilor.

De obicei, nu există nicio legătură directă între valoarea cotizației sociale vărsate de un 
individ și riscurile la care acesta este expus.
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GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI (S.14)

2.118 Definiție: sectorul Gospodăriile populației (S.14) cuprinde persoane sau grupuri de 
persoane atât în calitate de consumatori, cât și de întreprinzători, producători de 
bunuri de piață sau de servicii financiare și nefinanciare de piață (producători de 
piață), cu condiția ca producția de bunuri și servicii să nu fie realizată de unități 
distincte tratate drept cvasisocietăți. Acest sector include, de asemenea, persoanele 
fizice sau grupurile de persoane fizice în calitate de producători de bunuri și servicii 
nefinanciare exclusiv pentru consum final propriu. 

În calitate de consumatori, gospodăriile populației se pot defini ca mici grupuri de 
persoane ce împart aceeași locuință, folosesc în comun veniturile și patrimoniul lor și 
consumă colectiv anumite bunuri și servicii, în principal locuința și alimentele. 

Principalele resurse ale gospodăriilor populației sunt următoarele:

a) remunerarea salariaților; 

b) venituri din proprietate; 

c) transferuri efectuate de alte sectoare;

d) încasări obținute din vânzarea producției și 

e) încasări imputate pentru producția destinată consumului final propriu. 

2.119 Sectorul gospodăriile populației cuprinde: 

a) persoanele sau grupurile de persoane a căror funcție principală este consumul; 

b) persoanele ce trăiesc în permanență în instituții și a căror autonomie de acțiune 
sau de decizie în sfera economică este foarte limitată sau inexistentă (este cazul 
de exemplu, al membrilor ordinelor religioase ce trăiesc în mănăstiri, al 
pacienților spitalizați pe perioade lungi, deținuților ce ispășesc pedepse de 
lungă durată sau persoanelor în vârstă care trăiesc în aziluri de bătrâni). Aceste 
persoane sunt tratate drept unitate instituțională distinctă: o singură gospodărie 
a populației;

c) persoane sau grupuri de persoane a căror funcție principală este consumul și 
care produc bunuri și servicii nefinanciare numai pentru propriul consum final; 
SEC se interesează numai de cele două categorii de servicii produse pentru 
consumul propriu: serviciile de locuință prestate de către gospodăriile 
proprietarilor ocupanți și serviciile gospodărești rezultate din utilizarea de 
personal remunerat;

d) întreprinderile individuale și asociațiile de persoane fără personalitate juridică 
(altele decât cvasisocietățile) care sunt producători de piață; 

e) instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației fără 
personalitate juridică, precum și cele care au personalitate juridică, dar a căror 
importanță este redusă. 
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2.120 În SEC, sectorul gospodăriile populației cuprinde următoarele subsectoare: 

a) angajatori (S.141) și lucrători pe cont propriu (S.142); 

b) salariați (S.143); 

c) beneficiari de venituri din proprietate (S.1441); 

d) beneficiari de pensii (S.1442); 

e) beneficiari de alte venituri din transferuri (S.1443). 

2.121 Cele mai importante surse de venituri (veniturile angajatorilor, remunerarea 
salariaților etc.), din cadrul gospodăriilor populației sunt cele care determină 
subsectoarele de care aparțin. Când o gospodărie primește mai multe venituri de la 
aceeași sursă, clasificarea se face pe baza venitului total al gospodăriei pentru fiecare 
categorie distinctă. 

Angajatori (și lucrători pe cont propriu) (S.141 și S.142)

2.122 Definiție: subsectorul Angajatori și lucrători pe cont propriu cuprinde gospodăriile 
populației a căror principală sursă de venit este constituită din veniturile (mixte)(B.3) 
primite de către proprietarii de întreprinderi individuale neconstituite în societăți, ca 
producători de bunuri și servicii de piață cu sau fără salariați, obținând cele mai mari 
surse de venituri pentru gospodărie din această activitate, chiar dacă această sursă de 
venit nu contribuie cu mai mult de jumătate la venitul total al gospodăriei. 

Salariați (S.143)

2.123 Definiție: subsectorul Salariați cuprinde gospodăriile populației a căror sursă 
principală de venit este constituită din remunerarea salariaților (D.1). 

Beneficiari de venituri din proprietate (S.1441)

2.124 Definiție: subsectorul Beneficiari de venituri din proprietate cuprinde gospodăriile 
populației a căror sursă principală de venit este constituită din veniturile din 
proprietate (D.4). 

Beneficiari de pensii (S.1442)

2.125 Definiție: subsectorul Beneficiari de pensii cuprinde gospodăriile populației a căror 
principală sursă de venit este constituită din pensii. 

Gospodăriile pensionarilor au cea mai mare parte a veniturilor lor din pensii pentru 
limită de vârstă sau altele, inclusiv pensiile vărsate de foști angajatori.

Beneficiari de alte venituri din transferuri (S.1443)

2.126 Definiție: subsectorul Beneficiari de alte venituri din transferuri cuprinde 
gospodăriile a căror sursă principală de venit este constituită din alte venituri din 
transferuri curente. 
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Alte transferuri curente cuprind toate transferurile curente, altele decât veniturile din 
proprietate, pensiile și veniturile persoanelor care trăiesc în permanență în instituții.

2.127 În cazul în care nu sunt disponibile informații privind contribuțiile relative ale 
surselor de venit ale gospodăriei care să permită determinarea subsectorului de care 
aceasta aparține, atunci se folosește în scopul clasificării venitul persoanei de 
referință din cadrul gospodăriei. Persoana de referință este cea care beneficiază de 
venitul cel mai mare. În cazul când aceste informații nu sunt disponibile, se poate 
considera în acest scop venitul persoanei care declară că este persoana de referință. 

2.128 Se pot folosi și alte criterii pentru clasificarea pe subsectoare a gospodăriilor 
populației precum, de exemplu, împărțirea pe activități a gospodăriilor populației în 
calitate de întreprinzători: gospodării agricole, gospodării neagricole.

INSTITUȚII FĂRĂ SCOP LUCRATIV ÎN SERVICIUL GOSPODĂRIILOR POPULAȚIEI 
(S.15)

2.129 Definiție: sectorul Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației 
(IFSLSGP) (S.15) cuprinde instituțiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate 
juridică care deservesc gospodăriile populației și care sunt producători non-piață 
privați. Resursele lor principale sunt contribuții voluntare, în bani sau în natură, 
efectuate de gospodăriile populației în calitate de consumatori, din vărsămintele 
provenite de la administrațiile publice și din veniturile din proprietate. 

2.130 Atunci când aceste instituții sunt mai puțin importante, ele nu sunt cuprinse în 
sectorul IFSLSGP, ci în sectorul gospodăriilor populației, operațiunile sale 
confundându-se cu cele din sectorul gospodăriilor populației (S.14). IFSLSGP non-
piață aflate sub controlul administrațiilor publice sunt clasificate în sectorul 
administrații publice.

Sectorul IFSLSGP cuprinde două mari categorii de IFSLSGP ce furnizează bunuri și 
servicii non-piață gospodăriilor populației, de exemplu:

a) sindicatele, grupurile profesionale, societățile științifice, asociațiile de 
consumatori, partidele politice, bisericile și comunitățile religioase (inclusiv 
cele finanțate, dar necontrolate de administrațiile publice), cluburile sociale, 
culturale, recreative și sportive; și

b) organizațiile de caritate și asociațiile de binefacere finanțate prin transferuri 
voluntare, în bani sau în natură, provenite de la alte unități instituționale.

Organismele de caritate și asociațiile de binefacere în serviciul unităților nerezidente 
fac parte din sectorul S.15, contrar unităților pentru care calitatea de membru dă 
dreptul la un ansamblu predefinit de bunuri și/sau de servicii.

RESTUL LUMII (S.2.)

2.131 Definiție: Restul lumii (S.2.) este o grupare de unități care nu se caracterizează prin 
funcții și resurse. Aceasta cuprinde unitățile nerezidente în măsura în care acestea 
efectuează operațiuni cu unități instituționale rezidente sau au alte relații economice 
cu unitățile rezidente. Conturile acestui sector furnizează o vedere de ansamblu a 
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relațiilor economice care leagă economia țării cu restul lumii. Sunt incluse instituțiile 
UE și organizațiile internaționale. 

2.132 Restul lumii nu este un sector care dispune de contabilitate completă, dar este mai 
simplu ca acesta să fie tratat drept sector. Sectoarele sunt obținute din dezagregarea 
economiei totale în grupe mai omogene de unități instituționale rezidente ce au 
comportament economic, obiective și funcții similare, ceea ce nu este cazul și pentru 
sectorul restul lumii. Pentru acest sector, se contabilizează operațiuni și alte fluxuri 
ale societăților financiare și nefinanciare, ale instituțiilor fără scop lucrativ în 
serviciul gospodăriilor populației, ale gospodăriilor populației și ale administrațiilor 
publice cu unitățile instituționale nerezidente, cât și alte relații economice între 
rezidenți și nerezidenți, de exemplu creanțele rezidenților asupra nerezidenților.

2.133 Conturile restului lumii nu includ decât operațiunile efectuate de unitățile 
instituționale rezidente cu unitățile nerezidente, cu următoarele excepții:

a) serviciile de transport (până la frontiera țării exportatoare) furnizate de unitățile 
rezidente pentru bunurile importate sunt contabilizate în restul lumii împreună 
cu importurile FOB, chiar dacă este vorba de o producție a unităților rezidente; 

b) operațiunile referitoare la creanțele asupra străinătății, efectuate între rezidenți 
aparținând unor sectoare diferite ale economiei naționale sunt preluate în contul 
financiar detaliat al restului lumii; Aceste operațiuni nu afectează poziția 
financiară a țării față de restul lumii, dar afectează relația financiară dintre 
fiecare sector individual și restul lumii;

c) operațiunile referitoare la angajamentele țării, efectuate între nerezidenți 
aparținând unor zone geografice diferite, sunt preluate în contul restului lumii 
și împărțite geografic. Deși aceste operațiuni nu modifică angajamentele 
financiare globale ale țării față de restul lumii, ele au influență asupra 
angajamentelor financiare ale țării față de subdiviziunile din restul lumii.

2.134 Sectorul restul lumii (S.2) este împărțit în: 

a) State membre și instituții și organisme ale UE (S.21): 

1. State membre ale UE (S.211);

2. Instituții și organisme ale UE (S.212);

b) State non-membre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S.22). 

CLASIFICAREA SECTORIALĂ A UNITĂțILOR PRODUCĂTOARE PE BAZA FORMELOR JURIDICE 
DE PROPRIETATE STANDARD

2.135 Tabelul următor și punctele 2.94 - 2.101 recapitulează principiile clasificării 
sectoriale a unităților producătoare, utilizând terminologia standardizată de descriere 
a principalelor tipuri de instituții. 

2.136 Societățile de capital privat și public care sunt producători de piață sunt clasate în 
felul următor: 
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a) cele a căror funcție principală constă în producerea de bunuri și servicii 
nefinanciare: în sectorul S.11 Societăți nefinanciare;

b) cele a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere 
financiară și în exercitarea activităților financiare auxiliare: în sectorul S.12 
Societăți financiare.

2.137 Societățile cooperatiste și asociațiile de persoane dotate cu personalitate juridică și 
care sunt producători de piață sunt clasificate în felul următor: 

a) cele a căror funcție principală constă în producerea de bunuri și servicii 
nefinanciare: în sectorul S.11 Societăți nefinanciare; 

b) cele a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere 
financiară și în exercitarea activităților financiare auxiliare: în sectorul S.12 
Societăți financiare.

2.138 Producătorii publici care, în temeiul unei legislații speciale, sunt dotați cu 
personalitate juridică și care sunt producători de piață sunt clasificați în felul 
următor: 

a) cei a căror funcție principală constă în producerea de bunuri și servicii 
nefinanciare: în sectorul S.11 Societăți nefinanciare; 

b) cei a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere 
financiară și în exercitarea activităților financiare auxiliare: în sectorul S.12 
Societăți financiare.

2.139 Producătorii publici – producători de piață – care nu sunt dotați cu personalitate 
juridică, sunt clasificați în felul următor: 

a) dacă sunt cvasisocietăți: 

1. cei a căror funcție principală constă în producerea de bunuri și servicii 
nefinanciare: în sectorul S.11 Societăți nefinanciare; 

2. cei a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de 
intermediere financiară și în exercitarea activităților financiare auxiliare: 
în sectorul S.12 Societăți financiare.

b) dacă nu sunt cvasisocietăți: în sectorul S.13 Administrația publică, deoarece 
rămân parte integrantă din unitățile care le controlează.

2.140 Instituțiile fără scop lucrativ (asociații, fundații) dotate cu personalitate juridică sunt 
clasificate după cum urmează: 

a) cele care sunt producători de piață a căror funcție principală constă în 
producerea de bunuri și servicii nefinanciare: în sectorul S.11 Societăți 
nefinanciare; 
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b) cele a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere 
financiară și în exercitarea activităților financiare auxiliare: în sectorul S.12 
Societăți financiare; 

c) cele care sunt producători non-piață:

1. în sectorul S.13 Administrații publice, în cazul în care sunt producători 
publici controlați de administrațiile publice;

2. în sectorul S.15 Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor 
populației, în cazul în care sunt producători privați.

2.141 Întreprinderile individuale și asociațiile de persoane care nu sunt dotate cu 
personalitate juridică și care sunt producători de piață, sunt clasificate astfel: 

a) dacă sunt cvasisocietăți: 

1. cele a căror funcție principală constă în producerea de bunuri și servicii 
nefinanciare: în sectorul S.11 Societăți nefinanciare;

2. cele a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de 
intermediere financiară și în exercitarea activităților financiare auxiliare: 
în sectorul S.12 Societăți financiare.

b) dacă nu sunt cvasisocietăți, în sectorul S.14 Gospodăriile populației. 

2.142 Sediile sociale sunt clasificate după cum urmează: 

a) în sectorul S.11 Societăți nefinanciare, dacă activitatea predominantă a 
grupului de producători de piață este producția de bunuri și servicii 
nefinanciare [a se vedea punctul 2.23. litera (e)]; 

b) în sectorul S.12 Societăți financiare, în cazul în care activitatea predominantă a 
grupului este furnizarea de servicii de intermediere financiară [a se vedea 
punctul 2.40. litera (e)]. 

Societățile holding care dețin activele unui grup de societăți filiale sunt tratate 
întotdeauna drept societăți financiare. Societățile holding dețin activele unui grup de 
societăți, dar nu realizează nicio activitate de administrare pentru grupul respectiv.

2.143 Tabelul 2.5 prezintă sub formă schematică diversele cazuri care au fost enumerate 
mai sus.
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Tabelul 2.5 - Clasificarea sectorială a unităților producătoare din punctul de 
vedere al formelor juridice de proprietate standard

Tipul de producător

Formă juridică standard

Producători 
de piață 
(bunuri și 
servicii 
nefinanciare)

Producători de 
piață 
(intermediere 
financiară)

Alți producători non-piață

Societăți cu capital privat și public S.11 
Societăți 
nefinanciare 

S.12 Societăți 
financiare 

Producători 
publici 

Producători 
privați

Societăți cooperatiste și asociații 
dotate cu personalitate juridică

S.11 
Societăți 
nefinanciare

S.12 Societăți 
financiare 

Producători publici cărora, în 
virtutea unei legislații speciale, li 
se conferă personalitate juridică

S.11 
Societăți 
nefinanciare

S.12 Societăți 
financiare 

care prezintă 
caracteristicile 
cvasisocietăților

S.11 
Societăți 
nefinanciare

S.12 Societăți 
financiare 

S.13 
Administrații 
publice

Producători 
publici care nu 
sunt dotați cu 
personalitate 
juridică

altele

Instituțiile fără scop lucrativ 
dotate cu personalitate juridică

S.11 
Societăți 
nefinanciare 

S.12 Societăți 
financiare 

S.13 
Administrații 
publice 

care prezintă 
caracteristicile 
cvasisocietăților

S.11
Societăți 
nefinanciare 

S.12 Societăți 
financiare 

S.13 
Administrații 
publice 

S.15 Instituții 
fără scop 
lucrativ în 
serviciul 
gospodăriilor 
populației

Asociații de 
persoane care 
nu sunt dotate 
cu 
personalitate 
juridică

întreprinderi 
individuale

altele S.14 
Gospodăriile 
populației 

S.14 
Gospodăriile 
populației 

bunuri și servicii 
nefinanciare

S.11 
Societăți 
nefinanciare 

Sediile sociale 
care 
controlează un 
grup de 
societăți a 
căror activitate 
principală este 
producția de 

servicii 
financiare

S.12 Societăți 
financiare 
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UNITĂțI CU ACTIVITATE ECONOMICĂ LOCALE șI RAMURI DE ACTIVITATE ECONOMICĂ

2.144 Majoritatea unităților instituționale ce produc bunuri și servicii exercită simultan o 
combinație de activități. Acestea pot desfășura o activitate principală, unele activități 
secundare și unele activități auxiliare. 

2.145 O activitate rezultă din participarea mai multor mijloace (echipamente, forță de 
muncă, procedee de fabricație, rețele de informații și produse) ce conduc la crearea 
de bunuri sau de servicii specifice. Orice activitate este caracterizată de intrări de 
produse, un proces de producție și ieșiri de produse.

Activitățile pot fi stabilite în funcție de nivelul specific din NACE Rev. 2 
(Clasificarea statistică a activităților economice în Uniunea Europeană).

2.146 Atunci când mai multe activități sunt exercitate în cadrul aceleiași unități, activitățile 
care nu sunt activități auxiliare (a se vedea capitolul 3, punctul 3.12) sunt ordonate în 
funcție de valoarea adăugată brută pe care ele o realizează. În acest caz se poate face 
distincția între activitatea principală, și anume cea care generează valoarea adăugată 
brută cea mai importantă și activitățile secundare.

2.147 Pentru a analiza fluxurile generate de procesele de producție și de utilizarea bunurilor 
și serviciilor se aleg unitățile care permit să se evidențieze relațiile de ordin tehnico-
economic. Aceste necesități analitice impun ca unitățile instituționale să fie împărțite 
în unități mai mici și mai omogene din punct de vedere al tipului de producție la care 
se referă. Conceptul de unitate cu activitate economică locală a fost creat pentru a 
răspunde acestor exigențe din punct de vedere operațional.

Unitatea cu activitate economică locală

2.148 Definiție: unitatea cu activitate economică locală (UAE locală) este acea parte dintr-o 
unitate cu activitate economică (UAE) relevantă la nivel local. În SCN și în ISIC 
Rev. 4, UAE locală este denumită „stabiliment”. Unitatea cu activitate economică 
(UAE) grupează toate părțile unei unități instituționale în calitate de producător ce 
participă la exercitarea unei activități la nivelul de clasă (patru cifre) al NACE Rev. 2 
și corespunde uneia sau mai multor subdiviziuni operaționale ale unității 
instituționale. Unitatea instituțională trebuie să dispună de un sistem de informații 
care permite furnizarea sau calculul pentru fiecare UAE locală, cel puțin a valorii 
producției, consumului intermediar, remunerării salariaților, excedentului de 
exploatare, formării brute de capital fix, cât și a forței de muncă utilizate. 

Unitatea locală corespunde unei unități instituționale producătoare de bunuri și 
servicii situată într-un loc identificabil din punct de vedere geografic.

O UAE locală poate să corespundă unei unități instituționale în calitatea sa de 
producător; pe de altă parte, aceasta nu poate să aparțină la două unități instituționale 
diferite.

2.149 Dacă o unitate instituțională producătoare de bunuri sau servicii exercită o activitate 
principală și una sau mai multe activități secundare, ea va fi împărțită în tot atâtea 
UAE, iar activitățile secundare vor fi clasificate la alte rubrici ale clasificării decât 



RO 45 RO

activitatea principală. Dimpotrivă, activitățile auxiliare nu sunt disociate de 
activitățile principale sau secundare pe care ele le servesc. Totuși, UAE care sunt 
afectate unei anumite poziții din clasificare pot genera produse în afara grupelor 
omogene care caracterizează activitatea lor, din cauza activităților secundare care le 
sunt atașate și care nu pot fi identificate separat din documentele contabile 
disponibile. O UAE poate, deci, exercita una sau mai multe activități secundare. 

Ramura de activitate

2.150 Definiție: o ramură de activitate cuprinde un grup de UAE locale care exercită o 
activitate economică identică sau similară. La nivelul cel mai detaliat de clasificare, o 
ramură de activitate cuprinde toate UAE locale ce aparțin aceleași clase (patru cifre) 
din NACE Rev. 2 și care exercită aceeași activitate, așa cum este definită în NACE 
Rev. 2. 

Ramurile de activitate regrupează atât UAE locale producătoare de bunuri și servicii 
de piață, cât și UAE locale producătoare de bunuri și servicii non-piață. Prin 
definiție, o ramură de activitate constituie o regrupare de UAE locale care exercită 
același tip de activitate productivă, indiferent de faptul că unitățile instituționale de 
care ele aparțin generează sau nu o producție de piață sau de non-piață.

2.151 Ramurile de activitate sunt clasificate în trei categorii: 

a) ramurile de activitate producătoare de bunuri și servicii de piață (ramuri cu 
activitate cu producție de piață) sau bunuri și servicii pentru utilizarea finală 
proprie. Serviciile pentru utilizarea finală proprie sunt serviciile de locuință 
prestate de către gospodăriile proprietarilor ocupanți și serviciile gospodărești 
produse de personalul remunerat; 

b) ramuri de activitate producătoare de bunuri și servicii non-piață, ale 
administrațiilor publice (ramuri de activitate cu producție non-piață ale 
administrațiilor publice); 

c) ramuri de activitate producătoare de bunuri și servicii non-piață ale instituțiilor 
fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (ramuri de activitate cu 
producție non-piață ale instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor 
populației). 

Clasificarea ramurilor de activitate

2.152 Clasificarea utilizată pentru regruparea UAE locale pe ramuri de activitate este 
NACE Rev. 2. 

UNITĂțILE DE PRODUCțIE OMOGENĂ șI RAMURILE OMOGENE

2.153 Pentru analiza procesului de producție, unitatea cea mai adecvată în scopul analizei 
este unitatea de producție omogenă. Acest tip de unitate desfășoară o activitate unică 
definită prin intrările sale de produse, procesul de producție și ieșirile sale de 
produse. 

Unitatea de producție omogenă
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2.154 Definiție: o unitate de producție omogenă (UPO) desfășoară o activitate unică 
identificată prin intrările sale de produse, procesul de producție și ieșirile sale de 
produse. Produsele care constituie intrările și ieșirile sunt, ele însele, caracterizate 
atât în funcție de caracteristicile lor fizice, de stadiul de prelucrare și tehnica de 
producție utilizată. Acestea pot fi identificare printr-o clasificare a produselor 
(Clasificarea produselor în funcție de activitățile economice – CPA). CPA este o 
clasificare a produselor ale cărei elemente sunt structurate în funcție de criteriul 
ramurii de origine, definit de NACE Rev.2.

Ramura omogenă

2.155 Definiție: ramura omogenă este formată dintr-o grupare de unități de producție 
omogenă. Ansamblul de activități incluse într-o ramură omogenă este descris prin 
trimitere la o clasificare de produse. Ramura omogenă produce numai bunurile și 
serviciile descrise în clasificare.

2.156 Ramurile omogene sunt unități concepute pentru analiza economică. De regulă, 
unitățile cu producție omogenă nu pot fi observate direct; ele sunt, din acest motiv, 
reconstituite pornind de la datele primite de la unitățile incluse în anchetele statistice.
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