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POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN 

adoptată în primă lectură la 13 martie 2013 

în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea 

Europeană 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolul 338 alineatul (1), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene1, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2, 

                                                 
1 JO C 203, 9.7.2011, p. 3. 
2 Poziția Parlamentului European din 13 martie 2013. 
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întrucât: 

(1) Elaborarea de politici în Uniune și monitorizarea economiilor statelor membre și a 

uniunii economice și monetare (UEM) necesită informații comparabile, actualizate și 

fiabile cu privire la structura economiei și la evoluția situației economice din fiecare stat 

membru sau regiune. 

(2) Comisia ar trebui să aibă un rol în monitorizarea economiilor statelor membre și a UEM 

și, în special, să informeze în mod regulat Consiliul în legătură cu progresele statelor 

membre în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor lor privind UEM. 
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(3) Cetățenii Uniunii au nevoie de conturi economice, ca instrument de bază pentru 

analizarea situației economice a unui stat membru sau a unei regiuni. În interesul 

comparabilității, astfel de conturi ar trebui redactate pe baza unui set unic de principii care 

să nu lase loc unor interpretări diferite. Informațiile puse la dispoziție ar trebui să fie cât 

mai exacte, complete și actuale, pentru a se asigura o transparență maximă pentru toate 

sectoarele. 

(4) Comisia ar trebui să utilizeze agregate de conturi naționale și regionale pentru calculele 

administrative ale Uniunii și, în special, pentru calculele bugetare.  

(5) În 1970 a fost publicat un document administrativ intitulat „Sistemul european de conturi 

economice integrate (SEC)”, care acoperă domeniul reglementat de prezentul regulament. 

Documentul respectiv a fost redactat în exclusivitate de Oficiul de Statistică al 

Comunităților Europene și numai pe răspunderea acestuia și a fost rezultatul mai multor 

ani de eforturi depuse de oficiul respectiv, împreună cu institutele naționale de statistică 

ale statelor membre, având ca scop crearea un sistem de conturi naționale care să satisfacă 

cerințele politicii economice și sociale a Comunităților Europene. Documentul respectiv 

constituia versiunea comunitară a Sistemului de conturi naționale al Organizației 

Națiunilor Unite, care fusese utilizat de Comunități până atunci. Pentru a actualiza textul 

original, a doua ediție a documentului a fost publicată în 19791. 

                                                 
1 Comisie (Eurostat): „Sistemul european de conturi economice integrate (SEC)”, ediția a 

doua, Biroul de Statistică al Comunităților Europene, Luxemburg, 1979. 
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(6) Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul 

european de conturi naționale și regionale din Comunitate1 a instituit un sistem de conturi 

naționale pentru a răspunde cerințelor politicilor economice, sociale și regionale ale 

Comunității. Sistemul respectiv era, în ansamblu, coerent cu ceea ce era la vremea 

respectivă noul Sistem de conturi naționale care fusese adoptat de Comisia de statistică a 

Organizației Națiunilor Unite în februarie 1993 (SCN 1993), astfel încât rezultatele din 

toate țările membre ale Organizației Națiunilor Unite să fie comparabile la nivel 

internațional. 

(7) SCN 1993 a fost actualizat sub forma unui nou Sistem de conturi naționale (SCN 2008) 

adoptat de Comisia de statistică a Organizației Națiunilor Unite în februarie 2009 pentru o 

mai bună adaptare a conturilor naționale la noul mediu economic, la evoluția cercetării 

metodologice și la necesitățile utilizatorilor. 

(8) Este necesară revizuirea Sistemului european de conturi instituit prin Regulamentul (CE) 

nr. 2223/96 (SEC 95) pentru a ține cont de noile evoluții ale SCN , astfel încât Sistemul 

european de conturi revizuit, astfel cum este stabilit prin prezentul regulament, să 

constituie o versiune a SCN 2008 adaptată la structurile economiilor statelor membre, iar 

datele Uniunii să fie comparabile cu cele compilate de principalii săi parteneri 

internaționali. 

                                                 
1 JO L 310, 30.11.1996, p. 1. 
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(9) În scopul creării conturilor economice de mediu sub formă de conturi satelit pentru 

Sistemul european de conturi revizuit, Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind conturile economice 

de mediu europene1 a stabilit un cadru comun pentru colectarea, compilarea, 

transmiterea și evaluarea conturilor economice de mediu europene. 

(10) În cazul conturilor de mediu și sociale, ar trebui să se țină seama pe deplin și de 

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European din 20 august 2009 

intitulată „Dincolo de PIB: măsurarea progreselor într-o lume în schimbare”. Există 

necesitatea de a continua în mod energic studiile metodologice și testele privind datele, 

în special în privința aspectelor legate de „PIB și dincolo de acesta”, precum și de 

Strategia Europa 2020, cu scopul de a elabora o modalitate mai cuprinzătoare de 

măsurare a bunăstării și a progresului, în sprijinul promovării unei creșteri inteligente, 

durabile și favorabile incluziunii. În acest context, ar trebui abordată problema 

efectelor externe asupra mediului, precum și cea a inegalităților sociale. De asemenea, 

ar trebui să se țină seama de chestiunea schimbărilor în materie de productivitate. 

Aceasta ar trebui să permită furnizarea cât mai curând posibil de date care să vină în 

completarea PIB-ului. Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și 

Consiliului, în 2013, o comunicare actualizată privind tematica abordată în documentul 

„Dincolo de PIB” și, după caz, să prezinte propuneri legislative în 2014. Datele 

referitoare la conturile naționale și regionale ar trebui privite ca o modalitate de 

realizare a obiectivelor menționate. 

                                                 
1 JO L 192, 22.7.2011, p. 1. 
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(11) Ar trebui studiată posibilitatea aplicării unor metode noi de colectare a datelor, care să 

permită colectarea automată și în timp real. 

(12) Sistemul european de conturi revizuit instituit prin prezentul regulament (SEC 2010) 

include o metodologie și un program de transmitere care definește conturile și tabelele 

care trebuie furnizate de toate statele membre în conformitate cu termenele specificate. 

Comisia ar trebui să pună aceste conturi și tabele la dispoziția utilizatorilor la date precise 

și, după caz, în funcție de un calendar de difuzare anunțat în prealabil, în special în ceea 

ce privește monitorizarea convergenței economice și realizarea unei strânse coordonări a 

politicilor economice ale statelor membre. 

(13) Ar trebui adoptată o abordare de publicare a datelor orientată pe utilizator, punând 

astfel la dispoziția cetățenilor și a altor părți interesate din Uniune informații accesibile 

și utile. 

(14) SEC 2010 urmează să înlocuiască treptat toate celelalte sisteme, ca un cadru de referință 

de standarde, definiții, clasificări și norme contabile comune pentru întocmirea de către 

statele membre a conturilor pentru obiectivele Uniunii, astfel încât să se obțină rezultate 

comparabile între statele membre.  
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(15) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților 

teritoriale de statistică (NUTS)1, toate statisticile statelor membre care sunt transmise 

Comisiei și care urmează să fie împărțite pe unități teritoriale ar trebui să utilizeze 

nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS). Prin urmare, pentru a 

stabili statistici regionale comparabile, unitățile teritoriale ar trebui definite în conformitate 

cu clasificarea NUTS.  

(16) Transmiterea datelor de către statele membre, inclusiv transmiterea datelor 

confidențiale, este reglementată de normele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 

al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile 

europene2. În mod corespunzător, măsurile care sunt adoptate în conformitate cu 

prezentul regulament ar trebui, prin urmare, să asigure protecția datelor confidențiale 

și faptul că nu are loc nicio divulgare ilegală și nicio utilizare în alte scopuri decât cele 

statistice atunci când statisticile europene sunt realizate și difuzate. 

(17) A fost instituit un grup operativ care să aprofundeze subiectul tratamentului serviciilor de 

intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM) în conturile naționale, inclusiv prin 

examinarea unei metode ajustate la risc care să excludă riscul din calculele aferente 

SIFIM pentru a reflecta costul viitor estimat al riscului realizat. Ținând cont de 

constatările grupului operativ, ar putea fi necesar să se modifice metodologia de calcul și 

alocare a SIFIM, prin intermediul unui act delegat, în scopul de a oferi rezultate 

îmbunătățite.  

                                                 
1 JO L 154, 21.6.2003, p. 1. 
2 JO L 87, 31.3.2009, p. 164. 
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(18) Cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea reprezintă  investiții și, prin urmare, ar trebui 

înregistrate ca formare brută de capital fix. Cu toate acestea, este necesar să se specifice 

prin intermediul unui act delegat formatul datelor privind cheltuielile cu cercetarea și 

dezvoltarea care trebuie înregistrate ca formare brută de capital fix, atunci când se va 

atinge un nivel suficient de încredere în legătură cu fiabilitatea și comparabilitatea datelor 

în urma unui exercițiu de testare bazat pe elaborarea unor tabele suplimentare. 

(19) Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerințele referitoare la 

cadrele bugetare ale statelor membre1 prevede publicarea de informații relevante 

referitoare la datoriile contingente cu impact potențial major asupra bugetelor publice, 

inclusiv informații cu privire la garanțiile de stat, creditele neperformante și pasivele 

care rezultă din funcționarea societăților publice, inclusiv cuantumul pasivelor. 

Cerințele respective impun o obligație suplimentară în materie de publicare față de 

cerințele prevăzute în prezentul regulament. 

                                                 
1 JO L 306, 23.11.2011, p. 41. 
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(20) În iunie 2012, Comisia (Eurostat) a constituit un grup operativ care să examineze 

implicațiile Directivei 2011/85/UE asupra colectării și a diseminării datelor bugetare, 

activitatea acestui grup operativ fiind axată pe chestiunea punerii în aplicare a 

cerințelor legate de datoriile contingente și de alte informații relevante care pot indica 

un impact potențial major asupra bugetelor publice, inclusiv garanțiile de stat, pasivele 

societăților publice, parteneriatele public-privat (PPP), creditele neperformante și 

participarea statului la capitalul societăților. Punerea în aplicare pe deplin a 

activităților acestui grup operativ ar contribui la o analiză corespunzătoare a relațiilor 

economice subiacente contractelor privind parteneriatele public-privat, inclusiv a 

riscului de construcție, de disponibilitate sau, după caz, de cerere, precum și la captarea 

datoriilor implicite ale PPP-urilor extrabilanțiere, promovând astfel o transparență 

crescută, precum și fiabilitatea statisticilor referitoare la datorii. 

(21) Comitetul pentru politică economică (CPE) instituit prin Decizia 74/122/CEE a 

Consiliului1 desfășoară anumite activități legate de sustenabilitatea pensiilor și de 

reformele în materie de pensii. Activitatea experților în statistică, pe de o parte, și cea a 

experților în domeniul îmbătrânirii demografice care își desfășoară activitatea sub egida 

CPE, pe de altă parte, ar trebui să fie strâns coordonate, atât la nivel național, cât și la 

nivel european, în ceea ce privește ipotezele macroeconomice și alți parametri 

actuariali, pentru a asigura coerența rezultatelor și comparabilitatea lor de la o țară la 

alta, precum și pentru a asigura o comunicare eficientă a datelor și a informațiilor 

legate de pensii către utilizatori și către părțile interesate. De asemenea, ar trebui să se 

clarifice faptul că nivelul drepturilor de pensie acumulate până la o anumită dată în 

cadrul sistemelor de asigurări sociale nu reprezintă în sine un indicator al 

sustenabilității finanțelor publice. 

(22) Date și informații cu privire la pasivele contingente ale statelor membre sunt furnizate 

în contextul activităților legate de procedura supravegherii multilaterale din Pactul de 

stabilitate și creștere. Până în iulie 2018, Comisia ar trebui să prezinte un raport în care 

să se evalueze dacă aceste date ar trebui puse la dispoziție în contextul SEC 2010. 

                                                 
1  Decizia 74/122/CEE a Consiliului din 18 februarie 1974 de instituire a unui Comitet 

pentru politică economică (JO L 63, 5.3.1974, p. 21). 
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▌ 

(23) Se subliniază importanța pe care o prezintă conturile regionale ale statelor membre 

pentru politicile Uniunii în materie de coeziune regională, economică și socială, precum 

și pentru analiza interdependențelor economice. De asemenea, se recunoaște 

necesitatea de a spori transparența conturilor la nivel regional, inclusiv a conturilor 

administrațiilor publice. Comisia (Eurostat) ar trebui să acorde o atenție deosebită 

datelor bugetare din regiunile în care statele membre au regiuni sau guverne autonome. 

(24) Pentru a modifica anexa A la prezentul regulament în vederea asigurării unei interpretări 

armonizate sau a comparabilității internaționale , competența de a adopta acte ▌ în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 

ar trebui delegată Comisiei. Este deosebit de importantă realizarea de către Comisie a 

unor consultări adecvate în etapa pregătitoare, inclusiv consultarea Comitetului 

Sistemului Statistic European instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. De 

asemenea, în temeiul articolului 127 alineatul (4) și al articolului 282 alineatul (5) din 

TFUE, este importantă consultarea de către Comisie în etapa pregătitoare, acolo unde 

se dovedește relevant, a Băncii Centrale Europene, în domeniile de competență ale 

acesteia din urmă. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui 

să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante 

către Parlamentul European și Consiliu. 

(25) Majoritatea agregatelor statistice utilizate în contextul guvernanței economice a 

Uniunii, în special în cadrul procedurii aplicabile deficitelor excesive și al procedurii 

privind dezechilibrele macroeconomice, sunt definite prin raportarea la SEC. Atunci 

când furnizează date și rapoarte în cadrul procedurilor respective, Comisia ar trebui să 

prezinte informații corespunzătoare cu privire la impactul pe care îl au asupra 

agregatelor relevante schimbările în metodologia SEC 2010 introduse prin acte delegate 

în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. 
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(26) Comisia va efectua o evaluare pentru a analiza dacă datele privind cercetarea și 

dezvoltarea au atins un nivel calitativ suficient atât în prețuri curente, cât și în termeni 

de volum în scopul întocmirii conturilor naționale înainte de sfârșitul lunii mai 2013, în 

strânsă cooperare cu statele membre, în vederea asigurării fiabilității și a 

comparabilității datelor SEC privind cercetarea și dezvoltarea. 

(27) Deoarece punerea în aplicare a prezentului regulament va necesita adaptări majore ale 

sistemelor statistice naționale, Comisia va acorda derogări statelor membre. În special, 

programul de transmitere a datelor referitoare la conturile naționale ar trebui să ia în 

considerare schimbările politice și statistice fundamentale survenite în unele state 

membre în decursul perioadelor de referință ale programului. Derogările acordate de 

Comisie ar trebui să aibă un caracter temporar și ar trebui să fie revizuite. Comisia ar 

trebui să ofere sprijin statelor membre vizate, în cadrul eforturilor acestora de a 

implementa adaptările necesare la nivelul sistemelor lor statistice, astfel încât derogările 

respective să poată înceta în cel mai scurt timp posibil.  

(28) Reducerea termenelor de transmitere ar putea adăuga sarcini și costuri suplimentare 

importante pentru respondenți și pentru institutele naționale de statistică din Uniune, cu 

riscul scăderii calității datelor produse. Prin urmare, la stabilirea termenelor pentru 

transmiterea datelor, ar trebui avut în vedere echilibrul dintre avantaje și dezavantaje. 
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(29) Pentru a se asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului 

regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Respectivele 

competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de 

stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către 

statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1. 

(30) Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume instituirea unui Sistem european de 

conturi revizuit, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și poate fi 

realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu 

principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este 

enunțat la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar 

pentru atingerea acestui obiectiv. 

(31) A fost consultat Comitetul Sistemului Statistic European ▌. 

(32) Au fost consultate Comitetul pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanțe 

de plăți instituit prin Decizia 2006/856/CE a Consiliului din 13 noiembrie 2006 de 

instituire a unui comitet pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanțe 

de plăți2 și Comitetul pentru venitul național brut instituit prin 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind 

armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB)3, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

 

                                                 
1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13. 
2 JO L 332, 30.11.2006, p.  
3 JO L 181, 19.7.2003, p. 1. 
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Articolul 1 

Obiect 

(1) Prezentul regulament instituie Sistemul european de conturi 2010 (denumit în continuare 

„SEC 2010” sau „SEC”). 

(2) SEC 2010 prevede: 

(a) o metodologie (anexa A) privind standardele, definițiile, clasificările și normele 

contabile comune, destinate utilizării pentru elaborarea conturilor și a tabelelor, 

pe baze comparabile, în scopurile Uniunii, împreună cu rezultatele cerute în 

temeiul articolului 3; 

(b) un program (anexa B) care stabilește termenele până la care statele membre 

transmit Comisiei (Eurostat) conturile și tabelele care trebuie compilate conform 

metodologiei menționate la litera (a).  

(3) Fără a aduce atingere articolelor 5 și 10, prezentul regulament se aplică tuturor actelor 

Uniunii care se referă la SEC sau la definițiile sale.  

(4) Prezentul regulament nu obligă niciunul dintre statele membre să utilizeze SEC 2010 la 

întocmirea conturilor în scopuri proprii.  
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Articolul 2 

Metodologie 

(1) Metodologia SEC 2010 menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (a) este prezentată în 

anexa A. 

(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7, în ceea 

ce privește modificări ale metodologiei SEC 2010, pentru a clarifica și ameliora conținutul 

metodologiei respective în vederea asigurării unei interpretări armonizate sau a 

comparabilității internaționale, cu condiția ca aceste modificări să nu modifice 

conceptele sale de bază, să nu necesite resurse suplimentare pentru producători în cadrul 

Sistemului Statistic European pentru punerea lor în aplicare și să nu conducă la o 

schimbare la nivelul resurselor proprii. 

(3) În cazul unor dubii cu privire la punerea în aplicare corectă a normelor contabile SEC 

2010, statul membru în cauză solicită clarificări Comisiei (Eurostat). Comisia (Eurostat) 

acționează cu promptitudine atât în ceea ce privește examinarea solicitării, cât și în ceea 

ce privește comunicarea recomandării sale referitoare la clarificarea solicitată, către statul 

membru în cauză și către toate celelalte state membre. 
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(4) Statele membre efectuează calculul și alocarea serviciilor de intermediere financiară 

indirect măsurate (SIFIM) în conturile naționale în conformitate cu metodologia descrisă 

în anexa A. Comisia este împuternicită să adopte, înainte de …*, acte delegate în 

conformitate cu articolul 7 care să stabilească o metodologie revizuită de calcul și alocare 

a SIFIM. În exercitarea competenței conferite în temeiul prezentului alineat, Comisia 

garantează că astfel de acte delegate nu impun o sarcină administrativă suplimentară 

importantă statelor membre sau unităților de respondenți. 

(5) Cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea se înregistrează, de către statele membre, ca 

formare brută de capital fix. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în 

conformitate cu articolul 7 pentru a asigura fiabilitatea și comparabilitatea datelor SEC 

2010 ale statelor membre privind cercetarea și dezvoltarea. În exercitarea competenței 

conferite în temeiul prezentului alineat, Comisia garantează că astfel de acte delegate 

nu impun o sarcină administrativă suplimentară importantă statelor membre sau 

unităților de respondenți. 

 

                                                 
*  JO: a se introduce data: două luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. 
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Articolul 3 

Transmiterea datelor către Comisie 

(1) Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) conturile și tabelele care figurează în anexa 

B, în termenele specificate în respectiva anexă pentru fiecare tabel. 

▌ 

(2) Statele membre transmit Comisiei ▌ datele și metadatele cerute de prezentul regulament în 

conformitate cu un standard de schimb specificat și alte modalități practice. 

 Datele sunt transmise sau încărcate prin mijloace electronice la punctul unic de intrare al 

datelor la Comisie▌. Standardul de schimb și alte modalități practice pentru 

transmiterea datelor se definesc de către Comisie prin acte de punere în aplicare. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 8 alineatul (2). 
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Articolul 4 

Evaluarea calității 

(1) În scopul prezentului regulament, criteriile de calitate prevăzute la articolul 12 

alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 se aplică datelor de transmis în 

conformitate cu Articolul 3 din prezentul Regulament. 

(2) Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) un raport privind calitatea datelor de 

transmis în conformitate cu articolul 3. 

(3) În cadrul aplicării criteriilor de calitate menționate la alineatul (1) datelor acoperite de 

prezentul regulament, modalitățile, structura, periodicitatea și indicatorii de evaluare ai 

rapoartelor de calitate se definesc de către Comisie prin acte de punere în aplicare. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 8 alineatul (2). 

(4) Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor transmise. 
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Articolul 5 

Data aplicării și a primei transmiteri de date 

(1) SEC 2010 se aplică pentru prima dată datelor obținute în conformitate cu anexa B care se 

transmit începând cu 1 septembrie 2014. 

(2) Datele se transmit Comisiei (Eurostat) în conformitate cu termenele stabilite în anexa B. 

(3) În conformitate cu alineatul (1), până la prima transmitere de date bazată pe SEC 2010, 

statele membre continuă să trimită Comisiei (Eurostat) conturile și tabelele obținute prin 

aplicarea SEC 95. 

(4) Fără a aduce atingere articolului 19 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al 

Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, 

Euratom privind sistemul resurselor proprii ale Comunităților 1, Comisia și statul 

membru în cauză verifică aplicarea corectă a prezentului regulament și prezintă rezultatele 

acestor verificări comitetului menționat la articolul 8 alineatul (1) din prezentul 

regulament. 

                                                 
1 JO L 130, 31.5.2000 p. 1. 
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Articolul 6 

Derogări 

(1) În măsura în care un sistem statistic național necesită adaptări majore în vederea aplicării 

prezentului regulament, Comisia acordă derogări temporare statelor membre prin acte de 

punere în aplicare. Respectivele derogări expiră nu mai târziu de 1 ianuarie 2020. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 8 alineatul (2).  

(2) Comisia acordă o derogare în temeiul alineatului (1) numai pe o perioadă suficientă 

pentru a permite statului membru să își adapteze sistemele statistice. Proporția pe care o 

ocupă PIB-ul statului membru în cauză în cadrul Uniunii sau al zonei euro nu 

constituie, în sine, o justificare pentru acordarea unei derogări. În situațiile în care 

acest lucru este adecvat, Comisia furnizează sprijin statelor membre în cauză în cadrul 

eforturilor acestora de a asigura adaptările necesare la nivelul sistemelor lor statistice. 

(3) În scopul prevăzut la alineatele (1) și (2), statul membru în cauză prezintă Comisiei o 

cerere întemeiată în mod corespunzător cel târziu până la …*. 

 După consultarea Comitetului Sistemului Statistic European, Comisia raportează 

Parlamentului European și Consiliului, cel târziu până la 1 iulie 2018, cu privire la 

aplicarea derogărilor acordate pentru a se verifica dacă acestea continuă să fie 

justificate. 

 

                                                 
*  JO: a se introduce data: trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. 
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Articolul 7 

Exercitarea delegării 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în 

prezentul articol. 

(2) Competența de a adopta actele delegate menționată la articolul 2 alineatele (2) și (5) ▌se 

conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la …*. Competența de a adopta actele 

delegate menționată la articolul 2 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de două 

luni de la …**.Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu 

nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ▌ ani. Delegarea de competențe se 

prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul 

European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatele (2), (4) și (5) poate fi 

revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu.  

 O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia 

respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. 

Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. 

                                                 
*  JO a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament. 
**  JO a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament. 
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(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și 

Consiliului. 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatele (2), (4) și (5) intră în vigoare 

numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European 

și Consiliu sau în cazul în care, înainte expirării termenului respectiv, Parlamentul 

European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul 

termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a 

Consiliului. 

▌ 

Articolul 8 

Comitetul 

(1) Comisia este asistată de Comitetul Sistemului Statistic European, înființat prin 

Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Comitetul respectiv este un comitet în sensul 

Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011▌. 

▌ 
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Articolul 9 

Colaborarea cu alte comitete 

(1) În toate chestiunile care sunt de competența Comitetului pentru statistici monetare, 

financiare și ale balanței de plăți instituit prin Decizia 2006/856/CE, Comisia solicită 

avizul comitetului menționat, în conformitate cu articolul 2 din decizia respectivă. 

(2) Comisia informează Comitetul pentru venitul național brut (Comitetul VNB), instituit prin 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003, în legătură cu orice informații privind 

punerea în aplicare a prezentului regulament necesare îndeplinirii sarcinilor Comitetului 

VNB. 

 

Articolul 10 

Dispoziții tranzitorii 

(1) În scopuri bugetare și legate de resursele proprii , Sistemul european de conturi astfel cum 

este menționat la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 

și al textelor juridice relative, în special Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 și 

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind 

regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea 

adăugată1 continuă să fie SEC 95 atât timp cât Decizia 2007/436/CE, Euratom a 

Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul resurselor proprii ale Comunităților 

Europene2 rămâne în vigoare. 

                                                 
1 JO L 155, 7.6.1989, p. 9. 
2  JO L 163, 23.6.2007, p. 17. 
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(2) În scopul determinării resurselor proprii bazate pe TVA și prin derogare de la alineatul (1), 

statele membre pot utiliza date bazate pe SEC 2010 în perioada în care 

Decizia 2007/436/CE, Euratom rămâne în vigoare, în cazurile în care datele detaliate SEC 

95 necesare nu sunt disponibile. 

 

Articolul 11 

Raportarea cu privire la pasivele implicite 

Până în 2014, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului care conține 

informații existente cu privire la parteneriatele public-privat și la alte pasive implicite, inclusiv 

pasivele contingente, din afara administrației publice.  

Până în 2018, Comisia prezintă un alt raport Parlamentului European și Consiliului în care 

evaluează măsura în care informațiile cu privire la pasive publicate de Comisie (Eurostat) 

reprezintă totalitatea pasivelor implicite, inclusiv pasive contingente, din afara administrației 

publice. 
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Articolul 12 

Revizuire 

Până la 1 iulie 2018 și ulterior din cinci în cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European 

și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament. 

Raportul evaluează, printre altele: 

(a) calitatea datelor privind conturile naționale și regionale; 

(b) eficacitatea prezentului regulament și procesul de monitorizare aplicat pentru SEC 2010; 

și 

(c) progresele înregistrate în ceea ce privește datele privind pasivele contingente și 

disponibilitatea datelor SEC 2010. 
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Articolul 13 

Intrarea în vigoare 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 

statele membre. 

Adoptat la , 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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ANEXA A 

CUPRINS 

CAPITOLUL 1 CARACTERISTICI GENERALE ȘI PRINCIPII DE BAZĂ 

CAPITOLUL 2 UNITĂȚILE ȘI REGRUPAREA UNITĂȚILOR 

CAPITOLUL 3 OPERAŢIUNI CU PRODUSE ŞI ACTIVE NEPRODUSE 

CAPITOLUL 4 OPERAȚIUNI DE REPARTIȚIE 

CAPITOLUL 5 OPERAȚIUNI FINANCIARE 

CAPITOLUL 6 ALTE FLUXURI 

CAPITOLUL 7 CONTURILE DE PATRIMONIU 

CAPITOLUL 8 SECVENŢA DE CONTURI 

CAPITOLUL 9 TABELELE RESURSELOR ȘI UTILIZĂRILOR ȘI SISTEMUL INTRĂRI-

IEȘIRI 

CAPITOLUL 10 MĂSURAREA PREŢURILOR ŞI A VOLUMELOR 

CAPITOLUL 11 POPULAŢIA ŞI FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ 

CAPITOLUL 12 CONTURILE NAŢIONALE TRIMESTRIALE 

CAPITOLUL 13 CONTURILE REGIONALE 

CAPITOLUL 14 SERVICII DE INTERMEDIERE FINANCIARĂ INDIRECT MĂSURATE 

(SIFIM) 

CAPITOLUL 15 CONTRACTE, CONTRACTE DE LEASING ŞI LICENŢE 

CAPITOLUL 16 ASIGURĂRI 

CAPITOLUL 17 ASIGURĂRILE SOCIALE INCLUSIV PENSIILE 

CAPITOLUL 18 CONTURILE RESTULUI LUMII 

CAPITOLUL 19 CONTURILE EUROPENE 

CAPITOLUL 20 CONTURILE ADMINISTRAŢIILOR PUBLICE 

CAPITOLUL 21 LEGĂTURILE DINTRE CONTABILITATEA ÎNTREPRINDERILOR ŞI 

CONTURILE NAŢIONALE ŞI MĂSURAREA ACTIVITĂŢII 

ÎNTREPRINDERILOR 
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CAPITOLUL 22 CONTURILE SATELIT 

CAPITOLUL 23 CLASIFICĂRI 

CAPITOLUL 24 CONTURILE 

 

(Textul integral al anexei nu este reprodus aici din motive tehnice. Pentru textul respectiv, a se 

vedea propunerea Comisiei COM(2010)0774, modificată după cum urmează: 

Anexa A – capitolul 1 – punctul 1.18 – litera d – subpunctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) analiza interdependențelor între 

economiile UE; 

2. analiza interdependențelor între 

economiile UE, luând în considerare 

statele membre și regiunile acestora; 

 

Anexa A – capitolul 2 – punctul 2.21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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”), vehicule de 

securitizare şi care îndeplinesc alte funcţii 

financiare. 

2.21 O societate holding care deține doar 

activele filialelor este un exemplu de 

instituție financiară captivă. Exemple de 

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 emit 

titluri de creanță în numele societăților 

afiliate (o astfel de societate poate fi 

numită „intermediar”) și care îndeplinesc 

alte funcții financiare. 

 

Anexa A – capitolul 2 – punctul 2.75 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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 

2.75 Definiție: societățile care acceptă 

depozite, exclusiv subsectorul 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 
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primirea de depozite de la unitățile 

instituționale și, pe cont propriu, acordarea 

de împrumuturi și/sau efectuarea de 

investiții în titluri de valori. 

primirea de depozite și/sau substitute 

apropiate pentru depozite de la alte unități 

instituționale, prin urmare nu numai de la 

IFM, și, pe cont propriu, acordarea de 

împrumuturi și/sau efectuarea de investiții 

în titluri de valori. 

 

 

Anexa A – capitolul 5 – punctul 5.108 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5.108 Este esențial să se stabilească dacă 

societatea financiară angajată în 

securitizarea activelor administrează în 

mod activ portofoliul său prin emiterea de 

titluri de natura datoriei și asumarea 

riscurilor sau acționează doar ca un trust 

care administrează activele într-un mod 

pasiv sau deține titluri de natura datoriei. În 

cazul în care societatea financiară este 

proprietarul legal al unui portofoliu de 

active, emite titluri de natura datoriei care 

sunt de interes pentru portofoliu, are un set 

complet de conturi și este purtătoare de 

riscuri de piață și de credit, ea acționează 

ca un intermediar financiar clasificat la alți 

intermediari financiari. Societățile 

financiare angajate în securitizarea 

activelor, denumite și societăți vehicul 

investițional (SVI), nu poartă, de obicei, 

riscul de piață sau riscul de credit, 

deoarece orice modificare a valorii 

activelor pe care le dețin ca urmare a 

respectivelor riscuri este compensată unu-

la-unu de o scădere a principalului și/sau 

a dobânzii de plătit deținătorilor de titluri 

de valoare garantate cu active (asset-

backed securities – ABS). Agențiile de 

evaluare a riscului de credit insistă și 

asupra faptului că societățile de 

securitizare sunt complet protejate de 

insolvență. Societățile financiare angajate 

în securitizarea activelor se disting de 

entitățile care sunt create numai pentru a 

deține portofolii specifice de active și 

pasive financiare. Aceste entități sunt 

combinate cu societatea lor mamă, dacă 

sunt rezidente în aceeași țară ca și 

societatea mamă. Cu toate acestea, fiind 

entități nerezidente, sunt tratate ca unități 

5.108 Este esențial să se stabilească, în 

special, dacă societatea financiară angajată 

în securitizarea activelor administrează în 

mod activ portofoliul său prin emiterea de 

titluri de natura datorieisau acționează doar 

ca un trust care administrează activele într-

un mod pasiv sau deține titluri de natura 

datoriei. În cazul în care societatea 

financiară este proprietarul legal al unui 

portofoliu de active, emite titluri de natura 

datoriei care sunt de interes pentru 

portofoliu și are un set complet de conturi, 

ea acționează ca un intermediar financiar 

clasificat la alți intermediari financiari. 

Societățile financiare angajate în 

securitizarea activelor se disting de 

entitățile care sunt create numai pentru a 

deține portofolii specifice de active și 

pasive financiare. Acestea din urmă sunt 

combinate cu societatea lor mamă, dacă 

sunt rezidente în aceeași țară ca societatea 

mamă. Cu toate acestea, fiind entități 

nerezidente, sunt tratate ca unități 

instituționale distincte și sunt clasificate ca 

instituții financiare captive. 
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instituționale distincte și sunt clasificate ca 

instituții financiare captive. 

 

 

 

 

). 
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ANEXA B 

Lista tabelelor  

 

Tabelul 

nr. 
Obiectul tabelelor 

Termen-limită 

t + luni (zile, 

dacă se 

specifică)(1) 

Perioada 

vizată(2) 

1 Agregate principale - date trimestriale 2 ▌ 

începând cu 

T1 al anului 

1995 

1 Agregate principale - date anuale 2 ▌/9 
începând cu 

anul 1995 

2 Agregatele principale ale administrațiilor publice - date anuale 3/9 
începând cu 

anul 1995 

3 Tabele pe ramuri de activitate - date anuale  9/21 
începând cu 

anul 1995 

5 
Cheltuiala pentru consum final a gospodăriilor populației, pe destinații - date 

anuale 
9 

începând cu 

anul 1995 

6 Conturile financiare, pe sectoare (operațiuni) - date anuale 9 
începând cu 

anul 1995 

7 Conturile de patrimoniu pentru active și pasive financiare – date anuale 9 
începând cu 

anul 1995 

8 Conturi nefinanciare, pe sectoare - date anuale 9 
începând cu 

anul 1995 

801 Conturi nefinanciare, pe sectoare - date trimestriale 
85 de 

zile(4)(5)(6)  

începând cu 

T1 al anului 

1999 

9 

Venituri detaliate din impozite și cotizații sociale, pe tipuri de impozite și cotizații 

sociale și pe subsectoare beneficiare, inclusiv lista impozitelor și cotizațiilor 

sociale în conformitate cu clasificarea națională - date anuale 

9 
începând cu 

anul 1995 

10 Tabele pe ramuri de activitate și regiuni, NUTS nivelul 2 - date anuale 12(3)/24 
începând cu 

anul 2000▌ 

11 Cheltuielile administrațiilor publice, pe destinații - date anuale  12 
începând cu 

anul 1995▌ 

12 Tabele pe ramuri de activitate și regiuni, NUTS nivelul 3 - date anuale  24 
începând cu 

anul 2000 

13 Conturile gospodăriilor populației pe regiuni, NUTS nivelul 2 - date anuale 24 
începând cu 

anul 2000 

15 
Tabelul resurselor în prețuri de bază, inclusiv transformarea în prețuri de achiziție 

- date anuale  
36 

începând cu 

anul 2010 

16 Tabelul utilizărilor în prețuri de achiziție - date anuale 36 începând cu 

anul 2010 

17 Tabel simetric intrări-ieșiri în prețuri de bază – date cincinale 36 începând cu 

anul 2010 
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20 Clasificare încrucișată a activelor fixe pe ramuri de activitate și active - date 

anuale  

24 începând cu 

anul 2000 

22 Clasificare încrucișată a formării brute de capital fix (FBCF), pe ramuri de 

activitate și pe active - date anuale  

24 începând cu 

anul 1995 

26 Conturile de patrimoniu pentru active nefinanciare - date anuale  24 
începând cu 

anul 1995 

27 Conturile financiare ale administrațiilor publice - date trimestriale 85 de zile(4)(5) 

începând cu 

T1 al anului 

1999 

28 
Datoria publică (criteriul de la Maastricht) pentru administrațiile publice - date 

trimestriale  
3 

Începând cu 

T1 al anului 

2000 

29 
Drepturi de pensie acumulate la zi în domeniul asigurărilor sociale - date 

trienale  
24 

începând cu 

anul 2012 

t = Perioada de referință (an sau trimestru) 

(1) În toate cazurile, variabilele se transmit Comisiei (Eurostat) cel târziu în ziua în care acestea sunt publicate de 

autoritățile naționale. Când sunt revizuite datele transmise deja către Comisie (Eurostat), datele revizuite 

respective se transmit către Comisie (Eurostat) cel târziu în ziua în care sunt publicate de autoritățile 

naționale. 

(2) Se aplică întregului tabel, cu excepția posturilor selectate (a se vedea detaliile din tabele). 

(3) Se aplică posturilor selectate (a se vedea detaliile din tabele). 

(4) Termenul de 85 de zile se aplică statelor membre a căror monedă este euro. În cazul statelor membre a 

căror monedă nu este euro, termenul pentru transmiterea datelor este de trei luni.  

Dacă sunt evidențiate ca fiind „nepublicate” la nivel național, cifrele provizorii care au fost transmise 

înainte de expirarea termenului de 85 de zile de către fiecare stat membru în parte nu ar trebui publicate 

la nivel european. Cifrele finalizare corespunzătoare se transmit de către statul membru în cauză înainte 

de expirarea termenului de trei luni. Transmiterea în termen de 85 de zile a cifrelor ajustate sezonier și a 

cifrelor în volume înlănțuite este facultativă. 

În cazul statelor membre care intră în uniunea economică şi monetară după intrarea în vigoare a 

prezentului regulament, termenul aplicabil pentru transmiterea datelor este de 85 de zile de la data intrării 

statului membru. 

(5) Dacă un stat membru transmite setul complet de date în termen de 85 de zile, nu este necesar ca datele să 

fie transmise în termen de trei luni. 

(6) Pentru statele membre al căror produs intern brut în prețuri curente este sub 1 % din PIB-ul 

corespunzător al Uniunii, sunt obligatorii doar datele pentru posturile selectate (a se vedea detaliile din 

tabelul 801).  

▌ 
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Tabelul 1 – Agregate principale – exercițiul trimestrial(1) și anual 

 

Cod Lista variabilelor ▌ Defalcare(2) 
Prețuri 

curente 

Prețurile 

anului 

precedent și 

volume 

înlănțuite(10)  

Valoarea adăugată brută și produsul intern brut 

B.1g 1. Valoarea adăugată brută în prețuri de bază A*10 x x 

D.21 2. (a) Impozite pe produse(3)  x x 

D.31 – (b) Subvenții pe produse(3)  x x 

B.1*

g 
3. Produsul intern brut la prețurile pieței  x x 

Secțiunea de cheltuieli din produsul intern brut 

P.3 4. Cheltuiala pentru consum final total  x x 

P.3 
5. (a) Cheltuiala pentru consum final a gospodăriilor populației 

(concept intern) 

Durabilitate(

4) 
x x 

P.3 
(b) Cheltuiala pentru consum final a gospodăriilor populației 

(concept național) 
 x x 

P.3 6. Cheltuiala pentru consum final a IFSLSGP  x x 

P.3 7. Cheltuiala pentru consum final a administrațiilor publice  x x 

P.31 – (a) Cheltuiala pentru consum individual  x x 

P.32 – (b) Cheltuiala pentru consum colectiv  x x 

P.4 8. Consumul final efectiv   x x 

P.41 – (a) Consumul individual efectiv  x x 

P.5 9. Formarea brută de capital  x x 

P.51

g 
– (a) Formarea brută de capital fix AN_F6(5) x x 

P.52 – (b) Variația stocurilor   x x(6) 

P.53 – (c) Achiziții minus cedări de obiecte de valoare   x x(6) 

P.6 10. Exporturi de bunuri (FOB) și servicii  x x 

P.61 – (a) Bunuri  x x 

P.62 – (b) Servicii  x x 
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 Exporturi de bunuri (FOB) și servicii către S.2I statele 

membre a căror monedă este euro, Banca Centrală 

Europeană și alte instituții și organisme ale zonei euro(7) 

 x x 

 

State membre S.xx (S.21 - S.2I) a căror monedă 

nu este euro și instituții și organisme ale Uniunii 

Europene (cu excepția Băncii Centrale Europene 

și a altor instituții și organisme ale zonei euro) (7) 

 x x 

 

 Exporturi de bunuri (FOB) și servicii către țările 

S.22 care nu sunt state membre și către 

organizațiile internaționale care nu sunt rezidente 

în Uniunea Europeană (7) 

 x x 

P.7 11. Importuri de bunuri (FOB) și servicii   x x 

P.71 (a) Bunuri  x x 

P.72 (b) Servicii  x x 

 
 Importuri de bunuri (FOB) și servicii din S.2I statele 

membre a căror monedă este euro, Banca Centrală 

Europeană și alte instituții și organisme ale zonei euro(7) 

 x x 

 

 Importuri de bunuri (FOB) și servicii din state 

membre S.xx (S.21 - S.2I) a căror monedă nu este 

euro și instituții și organisme ale Uniunii 

Europene (cu excepția Băncii Centrale Europene 

și a altor instituții și organisme ale zonei euro) (7) 

 x x 

 

Importuri de bunuri (FOB) și servicii din țările 

S.22 care nu sunt state membre și de la 

organizațiile internaționale care nu sunt rezidente 

în Uniunea Europeană (7) 

 x x 

B0,1

1 
12. Soldul schimburilor exterioare cu bunuri și servicii  x x(6)  

 

Excedentul brut de exploatare și venitul mixt brut, impozite aplicate producției și importurilor, subvenții  

 

B.2g+B.3g 13. Excedentul brut de exploatare și venitul mixt brut  x  

D.2 14. Impozite pe producție și importuri  x  

D.3 15. Subvenții  x  

 

▌ 
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Populația, forța de muncă, remunerarea salariaților 

 

 16. Date privind populația și forța de muncă    

POP (a) Populația totală (mii de persoane)    

EMP 

(b) Gradul de ocupare în unitățile de producție rezidente 

(mii de persoane angajate, mii de ore lucrate și mii de 

locuri de muncă(8)) și ocuparea forței de muncă de către 

rezidenți (mii de persoane) 

A*10(9)   

ESE (c) Lucrători care desfășoară activități independente  A*10(9)   

EEM (d) Salariați  A*10(9)   

D.1 
17. Remunerarea salariaților din unitățile de producție rezidente 

și remunerarea salariaților rezidenți 
A*10 x  

D.11  (a) Salarii și indemnizații A*10 x  

D.12  (b) Cotizații sociale în sarcina angajatorilor A*10 x  

 

(1) Datele trimestriale se furnizează în format ajustat ne-sezonier, precum și în format ▌ajustat sezonier (inclusiv 

ajustările calendaristice, după caz). Datele trimestriale ajustate sezonier, exprimate în prețurile anului 

anterior, nu se furnizează. Furnizarea datelor trimestriale care cuprind doar ajustări calendaristice se face în 

mod facultativ. 

(2) Dacă nu este indicată nicio defalcare, se va înțelege economia totală. 

(3) Defalcare între impozite și subvenții pentru conturile trimestriale, în mod facultativ. 

(4) Defalcare în funcție de durabilitate pentru conturile anuale: bunuri de folosință îndelungată, bunuri de folosință 

semi-îndelungată, bunuri de folosință neîndelungată, servicii. 

Defalcare în funcție de durabilitate pentru conturile anuale: bunuri durabile și alte bunuri. 

(5) AN_F6: Defalcarea activelor fixe: 

AN.111 locuințe 

AN.112 alte clădiri și construcții civile 

AN.113 + AN.114 mașini și echipamente + sisteme de armament 

 AN.1131 echipamente de transport 

 AN.1132 echipamente TIC* 

 AN.1139 + AN.114 alte mașini și echipamente + sisteme de armament* 

AN.115 resurse biologice cultivate 

AN.117 drepturi de proprietate intelectuală 

* Facultativ 

(6) Exprimate numai în prețurile din anul precedent. 
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(7) Importurile și exporturile se defalchează pe:  

 

(a) S.2I statele membre a căror monedă este euro, Banca Centrală Europeană și alte instituții și 

organisme ale zonei euro;  

 

(b) State membre S.xx (S.21 - S.2I) a căror monedă nu este euro și instituții și organisme ale Uniunii 

Europene (cu excepția Băncii Centrale Europene și a altor instituții și organisme ale zonei euro); 

 

(c) State non-membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene, 

 ținând seama de faptul că: 

 

 defalcările UEM și UE ar trebui să reprezinte componența efectivă la finalul fiecărei perioade de 

referință („componență în schimbare”);  

 

 datele privind perioadele de referință începând din anul 2012 ar trebui obligatoriu furnizate în 

CUP, PYP și CLV; 

 

 datele pentru perioadele de referință 2008 – 2011 ar trebui furnizate obligatoriu în CUP și 

facultativ în PYP și CLV; 

 

 datele pentru perioadele de referință 1999 – 2007 ar trebui furnizate facultativ în CUP. 

(8) Facultativ. 

(9) A*10 numai pentru totalul forței de muncă, pentru persoanele care desfășoară activități independente și pentru 

salariații unităților de producție rezidente. 

(10) Date anuale și trimestriale în prețurile anului anterior nu urmează a fi furnizate pentru anul de referință 

1995. 

 



 

- 36 - 

Tabelul 2 – Agregatele principale ale administrațiilor publice 

Cod Operațiune 
Sectoare și 

subsectoare*(2)(3) 

P.1 Producția 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.11+P.12 - Producția de piață și producția pentru consumul final propriu 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.13 - Producția non-piață 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.131  Plăți pentru producția non-piață 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.132  Altă producție non-piață 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.11+P.12+P.13

1 

Producția de piață, producția pentru consumul final propriu și 

plăți pentru producția non-piață 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.2 Consumul intermediar 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.1g Valoarea adăugată brută 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.51c Consumul de capital fix 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.ln Valoarea adăugată netă 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.1p Remunerarea salariaților de plătit 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.29p Alte impozite pe producție de plătit 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.39r Alte subvenții pentru producție de primit 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.2n Excedentul net de exploatare 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.2r Impozite pe producție și importuri de primit 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.21r Impozite pe produse de primit 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.211r TVA de primit 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.29r Alte impozite pe producție de primit 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 
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D.4r Venituri din proprietate de primit(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.41r Dobânzi de primit(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.42r+D.43r+D.

44r+D.45r 
Alte venituri din proprietate de primit(1) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.3p Subvenții de plătit 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.31p Subvenții pe produse de plătit 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.39p Alte subvenții pentru producție de plătit 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.4p Venituri din proprietate de plătit(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.4p_S.1311 
 din care de plătit subsectorului Administrația centrală 

(S.1311) (1)(4) 
S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1312 
 din care de plătit subsectorului Administrațiile statelor 

federale (S.1312) (1)(4) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1313 
 din care de plătit subsectorului subsectorului administrațiilor 

locale (S.1313)(1) (4) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.4p_S.1314 
 din care de plătit subsectorului Fonduri de securitate socială 

(S.1314) (1)(4) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

D. 41 p - Dobânzi de plătit(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.42p+D.43p+D

.44p+D.45p 
- Alte venituri din proprietate de plătit(1) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.5n Soldul net al veniturilor primare 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.5r Impozite curente pe venit, patrimoniu etc. de primit 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.61r Cotizații sociale nete de primit 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.611r - din care cotizații sociale efective în sarcina angajatorilor 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.613r 
- din care cotizații sociale efective în sarcina gospodăriilor 

populației 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.7r Alte transferuri curente de primit(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.5p Impozite curente pe venit, pe patrimoniu etc. de plătit 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 
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D.62p 
Prestații sociale, altele decât transferurile sociale în natură de 

plătit 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.632p Transferuri sociale în natură – producția de piață cumpărată 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.62p+D.632p 

Prestații sociale, altele decât transferurile sociale în natură și 

transferurile sociale în natură - producția de piață cumpărată de 

plătit 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.7p Alte transferuri curente de plătit(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.7p_S.1311 
 din care de plătit subsectorului administrației centrale 

(S.1311)(1) (4) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1312 
 din care de plătit subsectorului administrațiilor statelor 

federale (S.1312)(1) (4) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1313 
 din care de plătit subsectorului Administrațiile locale 

(S.1313) (1)(4) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.7p_S.1314 
 din care de plătit subsectorului Fonduri de securitate socială 

(S.1314)(1) (4) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

B.6n Venitul disponibil net 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.3 Cheltuiala pentru consum final 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.31 - Cheltuiala pentru consum individual 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.32 - Cheltuiala pentru consum colectiv 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.8 Ajustare pentru variația drepturilor de pensie 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.8g Economia brută 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.8n Economia netă 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.9r Transferuri de capital de primit(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.91r - Impozite pe capital de primit(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.92r+D.99r 
- Alte transferuri de capital și ajutoare pentru investiții de 

primit(1)(2) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.9p Transferuri de capital de plătit(1)(2) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 
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D.9p_S.1311 
 din care de plătit subsectorului administrației centrale 

(S.1311)(1) (2)(4) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.9p_S.1312 
 din care de plătit subsectorului administrațiilor statelor 

federale (S.1312)(1) (2) (4) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.9p_S.1313 
 din care de plătit subsectorului administrațiilor locale 

(S.1313) (1) (2) (4) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.9p_S.1314 
 din care de plătit subsectorului Fonduri de securitate socială 

(S.1314) (1) (2) (4)  

S.1311, S.1312, 

S.1313 

D.92p - Ajutoare pentru investiții de plătit  
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.5 Formarea brută de capital 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.51g - Formarea brută de capital fix 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.52+P.53 
- Variația stocurilor și achiziții minus cedări de obiecte de 

valoare 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

NP Achiziții minus cedări de active nefinanciare neproduse 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

OP5ANP 
Formarea brută de capital și achiziții minus cedări de active 

nefinanciare neproduse 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.9 Capacitatea (+) / necesarul (-) net de finanțare 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

TE Cheltuieli totale 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

TR Venituri totale 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.995 

Transferuri de capital de la administrațiile publice către 

sectoarele relevante reprezentând impozite și cotizații sociale 

calculate, a căror colectare este improbabilă(1) (2) (3) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

PTC Totalul creditelor fiscale de plătit (5)(6)(7) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

TC 
- din care credite fiscale de plătit care depășesc creanțele 

contribuabililor(5)(6)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

▌   

 

* Sectoare și subsectoare: 

S.13 Administrații publice. Defalcare pe subsectoare: 

 - S.13 Administrații publice 

 - S.1311 Administrația centrală 

 - S.1312 Administrațiile statelor federale 

 - S.1313 Administrațiile locale 

 - S.1314 Fonduri de securitate socială 
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(1) Datele referitoare la subsectoare se consolidează în cadrul fiecărui subsector, dar nu și între subsectoare. 

Datele aferente sectorului S.13 sunt egale cu suma datelor aferente diferitelor subsectoare, cu excepția 

posturilor D.4, D.7 și D.9 (precum și a subposturilor acestora), care ar trebui consolidate între subsectoare (cu 

informații în contrapartidă).  

(2) D.995 trebuie dedus din D.99r. Nicio sumă aferentă postului D.995 nu trebuie inclusă în postul D.9p. 

(3) Defalcarea pe subsectoare beneficiare are caracter voluntar. 

(4) De fiecare dată când se efectuează plăți substanțiale între subsectoare pentru alte posturi decât D.4, D.7 sau 

D.9 și subposturile acestora, este necesar să se specifice plățile respective într-o notă însoțitoare. 

(5) Creditul fiscal este o reducere de impozit a cărui sumă se scade în mod direct din creanța fiscală care ar trebui 

plătită, în mod normal, de gospodăria populației sau de întreprinderea beneficiară. Creditele fiscale de plătit 

sunt creditele fiscale pentru care orice cuantum care depășește cuantumul creanței fiscale (care trebuie plătită 

în mod normal) se plătește beneficiarului. Suma totală a creditelor fiscale de plătit ar trebui să se înregistreze 

drept cheltuieli ale administrațiilor publice („Totalul creditelor fiscale de plătit” — PTC); de asemenea, ar 

trebui să se indice separat suma „componentei transferate” (TC), care reprezintă acele credite fiscale de plătit 

care depășesc creanțele contribuabililor și care le sunt plătite efectiv acestora. 

(6) Date care se transmit facultativ pentru subsectoare. 

(7) Date pentru anii de referință dinaintea lui 2012, care se transmit facultativ. Transmiterea este obligatorie 

pentru anii de referință începând din 2012. 
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Tabelul 3 – Tabele pe ramuri de activitate 

Cod Lista variabilelor 
Defalcare(1

) ▌ (3) 

Prețuri 

curente 

Prețurile 

anului 

precedent 

și volume 

înlănțuite(2) 

Producția     

P.1 1. Producția în prețuri de bază, pe ramuri de activitate 
▌A*21/ 

▌A*64 
x  

P.2 
2. Consumul intermediar în prețuri de achiziție, pe ramuri 

de activitate 

▌A*21/▌ 

A*64 
x  

B.1g 
3. Valoarea adăugată brută în prețuri de bază, pe ramuri 

de activitate 

▌A*21/ 

▌A*64 
x x 

P.51c 4. Consumul de capital fix, pe ramuri de activitate  
▌A*21/ 

▌A*64 
x x 

B.2n+B.

3n 
5. Excedentul net de exploatare și venitul mixt net 

▌A*21/ 

▌A*64 
x  

D.29-

D.39 

6. Alte impozite pe producție minus alte subvenții pentru 

producție 

▌A*21/ 

▌A*64 
x  

Formarea de capital     

P.5 7. Formarea brută de capital  ▌ x x 

P.51g 
 (a) Formarea brută de capital fix, pe ramuri de 

activitate 

A*10 

(A*21(5))/ 

A*10 

(A*64(5)) 

x x 

  Defalcare pe active fixe AN_F6 

A*10 

(A*21(5))/ 

A*10 

(A*64(5)) 

x x 

P.52  (b) Variația stocurilor pe ramuri de activitate 

A*10 

(A*21(5))/ 

A*10 

(A*64(5)) 

x x(6) 

P.53  (c) Achiziții minus cedări de obiecte de valoare   x x(6) 

Forța de muncă și remunerarea salariaților     

EMP 

8. Forța de muncă, pe ramuri de activitate 

 (mii de persoane, mii de ore lucrate(4) și mii de locuri 

de muncă(5)) 

▌A*21/ 

▌A*64 
  

ESE 

 (a) lucrători care desfășoară activități independente, pe 

ramuri de activitate (mii de persoane, mii de ore 

lucrate(4) și mii de locuri de muncă(5)) 

▌A*21/ 

▌A*64 
  

EEM 
(b) salariați, pe ramuri de activitate (mii de persoane, 

mii de ore lucrate(4) și mii de locuri de muncă(5)) 

▌A*21/ 

▌A*64 
  

D.1 9. Remunerarea salariaților, pe ramuri de activitate  
▌A*21/ 

▌A*64 
x  

D.11  (a) salarii și indemnizații, pe ramuri de activitate 
A*21/ 

A*64 
x  
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AN_F6: Defalcarea activelor fixe: 

 AN.111 locuințe 

 AN.112 alte clădiri și construcții civile 

 AN.113+AN.114 mașini și echipamente + sisteme de armament 

 AN.1131 echipamente de transport 

 AN.1132 echipamente TIC* ** ▌ 

 AN.1139+AN.114 alte mașini și echipamente + sisteme de armament* ** 

 AN.115 resurse biologice cultivate 

 AN.117 drepturi de proprietate intelectuală**▌ 

 * Facultativ 

 ** Numai economia totală 

(1) Defalcare pe ramuri de activitate, în conformitate cu clasificarea NACE. Primul nivel de defalcare menționat se 

aplică transmiterii la t+9 luni. Al doilea nivel de defalcare menționat se aplică transmiterii la t+9 luni. Dacă 

nu este indicată nicio defalcare, se va înțelege economia totală. 

(2) Datele exprimate în prețurile anului anterior nu se furnizează pentru anul de referință 1995. 

 

(3) Pentru defalcările de nivel A*64, transmiterea datelor pentru subpostul din care: „chirii imputate pentru 

locuințele ocupate de proprietari” (postul 44 - „Tranzacții imobiliare”) este obligatoriu numai pentru variabilele 

P.1, P.2 și B.1g. 

(4) Pentru furnizarea de date pentru orele lucrate la NACE, nivelul A*64 este facultativ. 

(5) Facultativ. 

(6) Exprimate numai în prețurile din anul precedent. 
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Tabelul 5 – Cheltuiala pentru consum final a gospodăriilor populației 

 

Cod Lista variabilelor Defalcarea 
Prețuri 

curente 

Prețurile 

anului 

precedent 

și volume 

înlănțuite(2) 

P.3 
1. Cheltuiala pentru consum final pe destinații 

(gospodăriile populației) 

Grupuri 

COICOP(1) x x 

P.3 

2. Cheltuiala pentru consum final a gospodăriilor 

populației rezidente și nerezidente pe teritoriul 

economic 

 x x 

P.33 
3. Cheltuiala pentru consum final a gospodăriilor 

populației rezidente în restul lumii 
 x x 

P.34 
4. Cheltuiala pentru consum final a gospodăriilor 

populației nerezidente pe teritoriul economic 
 x x 

P.3 

5. Cheltuiala pentru consum final a gospodăriilor 

populației rezidente pe teritoriul economic și în 

străinătate 

 x x 

 

(1) Grupele COICOP 12.2 „Prostituție” și 12.7 „Alte servicii, neclasificate în altă parte” urmează a fi transmise 

ca agregat.  

(2) Datele exprimate în prețurile anului anterior nu urmează a fi furnizate pentru anul de referință 1995. 
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Tabelul 6 – Conturile financiare, pe sectoare 

(Operațiuni, alte modificări de volum și conturile de reevaluare – consolidate și neconsolidate – și informații în 

contrapartidă*) 

 

  

Econo

mia 

totală 

Societăți 

nefinanciar

e inclusiv 

subsectoare

le 

acestora(1) 

Societăți 

financiare, 

inclusiv 

subsectoar

ele 

acestora(2) 

Administr

ații 

publice, 

inclusiv 

subsectoa

rele 

acestora(3) 

Gospodării ale 

populației și 

instituții fără 

scop lucrativ 

în serviciul 

gospodăriilor 

populației(4) 

Restul 

lumii, 

inclusiv 

subsecto

arele 

aferente(

5) 

Operațiuni/alte 

modificări de volum 

(**) /reevaluarea 

instrumentelor 

financiare (**) 

ESA S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2 

Active financiare F.A x x x x x x 

Aur monetar și drepturi 

speciale de tragere 

(DST) 

F.1 x x x x x x 

 Aur monetar F.11 x x x x x x 

 DST F.12 x x x x x x 

Numerar și depozite F.2 x x x x x x 

 Numerar F.21 x x x x x x 

 Depozite 

transferabile 
F.22 x x x x x x 

 Alte depozite F.29 x x x x x x 

Titluri de natura 

datoriei 
F.3 x x x x x x 

 Pe termen scurt F.31 x x x x x x 

 Pe termen lung F.32 x x x x x x 

Credite F.4 x x x x x x 

 Pe termen scurt F.41 x x x x x x 

 Pe termen lung F.42 x x x x x x 
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Participații și 

acțiuni/unități ale 

fondurilor de investiții 

F.5 x x x x x x 

 Participații F.51 x x x x x x 

 Acțiuni cotate F.511 x x x x x x 

 Acțiuni necotate F.512 x x x x x x 

 Alte participații F.519 x x x x x x 

 Acțiuni/unități ale 

fondurilor de 

investiții 

F.52 x x x x x x 

 Acțiuni/unități ale 

fondurilor de piață 

monetară (FPM)(6) 

F.521 x x x x x x 

 Acțiuni/unități ale 

fondurilor de 

investiții, altele 

decât cele de piață 

monetară(6) 

F.522 x x x x x x 

Sisteme de asigurări, de 

pensii și scheme de 

garantare standard 

F.6 x x x x x x 

 Provizioane tehnice 

de asigurări 

generale 

F.61 x x x x x x 

 Drepturi asupra 

asigurărilor de viață 

și a rentelor 

F.62 x x x x x x 

 Drepturi de pensie, 

drepturi ale 

fondurilor de pensie 

asupra 

administratorilor 

fondurilor de pensii 

și drepturi la 

prestații, altele 

decât pensiile  

F.63+ 

F.64+ 

F0,65 

 

x x x x x x 

 Drepturi de 

pensie(6) 
F.63 x x x x x x 

 Drepturi ale 

fondurilor de pensii 

asupra 

administratorilor 

fondurilor de 

pensii(6) 

F.64 x x x x x x 

 Drepturi la prestații, 

altele decât 

pensiile(6) 

F.65 x x x x x x 

 Provizioane pentru 

opțiuni de 

cumpărare în cadrul 

garanțiilor standard 

F.66 x x x x x x 
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Instrumente financiare 

derivate și opțiuni pe 

acțiuni ale angajaților 

F.7 x x x x x x 

 Instrumente 

financiare 

derivate(6) 

F.71 x x x x x x 

 Opțiuni pe acțiuni 

ale salariaților(6) 
F.72 x x x x x x 

Alte conturi de primit F.8 x x x x x x 

 Credite comerciale 

și avansuri 
F.81 x x x x x x 

 Alte conturi de 

primit, exclusiv credite 

comerciale și avansuri 

F.89 x x x x x x 

Pasive F.L x x x x x x 

Aur monetar și drepturi 

speciale de tragere 

(DST) 

F.1 x x x x x x 

 Aur monetar F.11 x x x x x x 

 DST F.12 x x x x x x 

Numerar și depozite F.2 x x x x x x 

 Numerar F.21 x x x x x x 

 Depozite 

transferabile 
F.22 x x x x x x 

 Alte depozite F.29 x x x x x x 

Titluri de natura 

datoriei 
F.3 x x x x x x 

 Pe termen scurt F.31 x x x x x x 

 Pe termen lung F.32 x x x x x x 

Credite F.4 x x x x x x 

 Pe termen scurt F.41 x x x x x x 

 Pe termen lung F.42 x x x x x x 
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Participații și 

acțiuni/unități ale 

fondurilor de investiții 

F.5 x x x x x x 

 Participații F.51 x x x x x x 

 Acțiuni cotate F.511 x x x x x x 

 Acțiuni necotate F.512 x x x x x x 

 Alte participații F.519 x x x x x x 

Acțiuni/unități ale 

fondurilor de 

investiții 

F.52 x x x x x x 

 Acțiuni/unități ale 

fondurilor de piață 

monetară (FPM)(6) 

F.521 x x x x x x 

 Acțiuni/unități ale 

fondurilor de 

investiții, altele 

decât cele de piață 

monetară(6) 

F.522 x x x x x x 

Sisteme de asigurări, de 

pensii și scheme de 

garantare standard 

F.6 x x x x x x 

 Provizioane tehnice 

de asigurări 

generale 

F.61 x x x x x x 

 Drepturi asupra 

asigurărilor de viață 

și a rentelor 

F.62 x x x x x x 

 Drepturi de pensie, 

drepturi ale 

fondurilor de pensie 

asupra 

administratorilor 

fondurilor de pensii 

și drepturi la 

prestații, altele 

decât pensiile  

F.63+ 

F.64+ 

F0,65 

x x x x x x 

 Drepturi de 

pensie(6) 
F.63 x x x x x x 

 Drepturi ale 

fondurilor de pensii 

asupra 

administratorilor 

fondurilor de 

pensii(6) 

F.64 x x x x x x 

 Drepturi la prestații, 

altele decât 

pensiile(6) 

F.65 x x x x x x 

 Provizioane pentru 

opțiuni de 

cumpărare în cadrul 

garanțiilor standard 

F.66 x x x x x x 
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Instrumente financiare 

derivate și opțiuni pe 

acțiuni ale angajaților 

F.7 x x x x x x 

 Instrumente 

financiare 

derivate(6) 

F.71 x x x x x x 

 Opțiuni pe acțiuni 

ale salariaților(6) 
F.72 x x x x x x 

Alte conturi de plătit F.8 x x x x x x 

 Credite comerciale 

și avansuri 

F.81 

 

 

x x x x x x 

 Alte conturi de 

plătit, exclusiv 

credite comerciale 

și avansuri 

F.89 x x x x x x 

Achiziții nete de active 

financiare(7) 
F.A x x x x x x 

Creșteri nete de 

pasive(7) 
F.L x x x x x x 

Operațiuni financiare 

nete(7) 
 x x x x x x 

 

* Informații în contrapartidă neconsolidate pot fi transmise facultativ, dar numai pentru sectoarele în contrapartidă 

următoare: 

 - S.11 Societăți nefinanciare 

 - S.12 Societăți financiare 

 - S.13 Administrații publice 

 - S.14 + S.15 Gospodăriile populației și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației 

 - S.2 Restul lumii 

▌ 

** Conturile neconsolidate ale altor modificări de volum și conturile neconsolidate de reevaluare urmează să fie 

transmise obligatoriu pentru anii de referință începând din 2012, dar numai pentru următoarele sectoare și defalcate 

pe instrumente: 

 - S.15 Societăți nefinanciare 

 - S.12 Societăți financiare 

 - S.13 Administrații publice 

 - S.14 + S.15 Gospodăriile populației și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației 

 - S.2 Restul lumii 
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 - F.1 Aur monetar și drepturi speciale de tragere (DST) 

 - F.2 Numerar și depozite 

 - F.3 Titluri de natura datoriei 

 - F.4 Credite  

 - F.5 Participații și acțiuni/unități ale fondurilor de investiții 

 - F.6 Sisteme de asigurări, de pensii și scheme de garantare standard 

 - F.7 Instrumente financiare derivate și opțiuni pe acțiuni ale angajaților 

 - F.8 Alte conturi de primit / de plătit 

Conturile consolidate ale altor modificări de volum și conturile consolidate de reevaluare pot fi transmise în mod 

facultativ. 

 

(1) Societăți nefinanciare:  

 - S.11 Societăți nefinanciare - total 

 - S.11001 Toate societățile nefinanciare publice (a se transmite facultativ) 

(2) Societăți financiare: 

- S.12 Societăți financiare - total 

- S.121+S.122+S.123 Instituții financiare monetare 

- S.121 Banca centrală 

- S.122+S.123 Societăți care acceptă depozite exclusiv Banca centrală, și fonduri de piață monetară 

(defalcarea se transmite în mod facultativ) 

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

- S.125+S.126+S.127 Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de 

pensii, auxiliari financiari și instituții financiare captive și alte entități creditoare 

(defalcarea se transmite în mod facultativ) 

- S.128+S.129 Societăți de asigurare și fonduri de pensii (defalcarea se transmite în mod 

facultativ) 

 - S.12001 Toate societățile financiare publice (a se transmite facultativ) 

(3) Defalcare pe subsectoare ale administrațiilor publice: 

 - S.13 Administrații publice – total  

 - S.1311 Administrația centrală 

 - S.1312 Administrațiile statelor federale 

 - S.1313 Administrațiile locale 

 - S.1314 Fonduri de securitate socială 
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(4) Gospodăriile populației și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (defalcarea se 

transmite în mod facultativ pentru anii dinainte de 2012): 

- S.14+S.15 Gospodăriile populației și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor 

populației - total 

- S.14 Gospodăriile populației 

- S.15 Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației 

(5) Restul lumii  

- S.2 Restul lumii – total (defalcarea se transmite în mod facultativ) 

- S.21 State membre, instituții și organisme ale Uniunii Europene  

 

- S.2I statele membre a căror monedă este euro, Banca Centrală Europeană și alte instituții și organisme 

ale zonei euro 

- S.22 State non-membre și organizații internaționale nerezidente în Uniunea Europeană 

 ținând seama de faptul că: 

 

 defalcările UEM și UE ar trebui să reprezinte componența efectivă la finalul fiecărei 

perioade de referință („componență în schimbare”); 

 

 datele facultative nu ar trebui transmise pentru perioadele de referință dinainte de 1999. 

 

(6) Transmitere facultativă. 

(7) Numai pentru „operațiuni cu instrumente financiare”; nerelevantă pentru „modificări de volum”, „reevaluarea 

instrumentelor financiare” și informații privind informațiile sectoriale în contrapartidă. 
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Tabelul 7 - Conturile de patrimoniu pentru active și pasive financiare (Stocuri de instrumente financiare – 

consolidate și neconsolidate – și informații în contrapartidă*)  

 

  

Econo

mia 

totală 

Societăți 

nefinanciar

e inclusiv 

subsectoar

ele 

acestora(1) 

Societăți 

financiare, 

inclusiv 

subsectoar

ele 

acestora(2) 

Administr

ații 

publice, 

inclusiv 

subsectoa

rele 

acestora(3) 

Gospodării 

ale 

populației și 

instituții fără 

scop lucrativ 

în serviciul 

gospodăriilo

r 

populației(4) 

Restul 

lumii, 

inclusiv 

subsecto

arele 

aferente(5

) 

Stocuri de active și 

pasive financiare  
ESA S.1 S.11 S.12 S.13 

S.14 

S.15 
S.2 

Active financiare AF.A x x x x x x 

Aur monetar și drepturi 

speciale de tragere 

(DST) 

AF.1 x x x x x x 

 Aur monetar AF.11 x x x x x x 

 DST AF.12 x x x x x x 

Numerar și depozite AF.2 x x x x x x 

 Numerar AF.21 x x x x x x 

 Depozite 

transferabile 
AF.22 x x x x x x 

 Alte depozite AF.29 x x x x x x 

Titluri de natura 

datoriei 
AF.3 x x x x x x 

 Pe termen scurt AF.31 x x x x x x 

 Pe termen lung AF.32 x x x x x x 

Credite AF.4 x x x x x x 

 Pe termen scurt AF.41 x x x x x x 

 Pe termen lung AF.42 x x x x x x 
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Participații și 

acțiuni/unități ale 

fondurilor de investiții 

AF.5 x x x x x x 

 Participații AF.51 x x x x x x 

 Acțiuni cotate AF.511 x x x x x x 

 Acțiuni necotate AF.512 x x x x x x 

 Alte participații AF.519 x x x x x x 

 Acțiuni/unități ale 

fondurilor de 

investiții 

AF.52 x x x x x x 

 Acțiuni/unități ale 

fondurilor de piață 

monetară (FPM)(6) 

AF.521 x x x x x x 

 Acțiuni/unități ale 

fondurilor de 

investiții, altele 

decât cele de piață 

monetară(6) 

AF.522 x x x x x x 

Sisteme de asigurări, de 

pensii și scheme de 

garantare standard 

AF.6 x x x x x x 

 Provizioane tehnice 

de asigurări 

generale 

AF.61 x x x x x x 

 Drepturi asupra 

asigurărilor de viață 

și a rentelor 

AF.62 x x x x x x 

 Drepturi de pensie, 

drepturi ale 

fondurilor de pensie 

asupra 

administratorilor 

fondurilor de pensii 

și drepturi la 

prestații, altele 

decât pensiile 

AF.63+ 

AF.64+ 

AF.65 

x x x x x x 

 Drepturi de 

pensie(6) 
AF.63 x x x x x x 

 Drepturi ale 

fondurilor de pensii 

asupra 

administratorilor 

fondurilor de 

pensii(6) 

AF.64 x x x x x x 

 Drepturi la prestații, 

altele decât 

pensiile(6) 

AF.65 x x x x x x 

 Provizioane pentru 

opțiuni de 

cumpărare în cadrul 

garanțiilor standard 

▌ 

AF.66 x x x x x x 
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Instrumente financiare 

derivate și opțiuni pe 

acțiuni ale angajaților 

AF.7 x x x x x x 

Instrumente 

financiare 

derivate(6) 

AF.71 x x x x x x 

Opțiuni pe acțiuni 

ale salariaților(6) 
AF.72 x x x x x x 

Alte conturi de primit AF.8 x x x x x x 

 Credite comerciale 

și avansuri 
AF.81 x x x x x x 

 Alte conturi de 

primit, exclusiv 

credite comerciale 

și avansuri 

AF.89 x x x x x x 

Pasive AF.L x x x x x x 

Aur monetar și drepturi 

speciale de tragere 

(DST) 

AF.1 x x x x x x 

 Aur monetar AF.11 x x x x x x 

 DST AF.12 x x x x x x 

Numerar și depozite AF.2 x x x x x x 

 Numerar AF.21 x x x x x x 

 Depozite 

transferabile 
AF.22 x x x x x x 

 Alte depozite AF.29 x x x x x x 

Titluri de natura 

datoriei 
AF.3 x x x x x x 

 Pe termen scurt AF.31 x x x x x x 

 Pe termen lung AF.32 x x x x x x 

Credite AF.4 x x x x x x 

 Pe termen scurt AF.41 x x x x x x 

 Pe termen lung AF.42 x x x x x x 
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Participații și 

acțiuni/unități ale 

fondurilor de investiții 

AF.5 x x x x x x 

 Participații AF.51 x x x x x x 

 Acțiuni cotate AF.511 x x x x x x 

 Acțiuni necotate AF.512 x x x x x x 

 Alte participații AF.519 x x x x x x 

 Acțiuni/unități ale 

fondurilor de 

investiții 

AF.52 x x x x x x 

 Acțiuni/unități ale 

fondurilor de piață 

monetară (FPM)(6) 

AF.521 x x x x x x 

 Acțiuni/unități ale 

fondurilor de 

investiții, altele 

decât cele de piață 

monetară(6) 

AF.522 x x x x x x 

Sisteme de asigurări, de 

pensii și scheme de 

garantare standard 

AF.6 x x x x x x 

 Provizioane tehnice 

de asigurări 

generale 

AF.61 x x x x x x 

 Drepturi asupra 

asigurărilor de viață 

și a rentelor 

AF.62 x x x x x x 

 Drepturi de pensie, 

drepturi ale 

fondurilor de 

pensie asupra 

administratorilor 

fondurilor de pensii 

și drepturi la 

prestații, altele 

decât pensiile  

AF.63 

+ 

AF.64 

+ 

AF.65 

x x x x x x 

 Drepturi de 

pensie(6) 
AF.63 x x x x x x 

 Drepturi ale 

fondurilor de pensii 

asupra 

administratorilor 

fondurilor de 

pensii(6) 

AF.64 x x x x x x 

 Drepturi la 

prestații, altele 

decât pensiile(6) 

AF.65 x x x x x x 

 Provizioane pentru 

opțiuni de 

cumpărare în cadrul 

garanțiilor standard 

AF.66 x x x x x x 
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Instrumente financiare 

derivate și opțiuni pe 

acțiuni ale angajaților 

AF.7 x x x x x x 

 Instrumente 

financiare derivate(6) 
AF.71 x x x x x x 

 Opțiuni pe acțiuni 

ale salariaților(6) 
AF.72 x x x x x x 

Alte conturi de plătit AF.8 x x x x x x 

 Credite comerciale 

și avansuri 
AF.81 x x x x x x 

 Alte conturi de 

plătit, exclusiv 

credite comerciale 

și avansuri 

AF.89 x x x x x x 

Active financiare(7) AF.A x x x x x x 

Pasive(7) AF.L x x x x x x 

Valoarea financiară 

netă(7) 
BF.90 x x x x x x 

 

* Informații în contrapartidă neconsolidate pot fi transmise facultativ, dar numai pentru sectoarele în contrapartidă 

următoare: 

 - S.11 Societăți nefinanciare 

 - S.12 Societăți financiare 

 - S.13 Administrații publice 

 - S.14 + S.15 Gospodăriile populației și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor 

populației 

 - S.2 Restul lumii 

(1) Societăți nefinanciare: 

 - S.11 Societăți nefinanciare - total 

 - S.11001 Toate societățile nefinanciare publice (a se transmite facultativ) 

(2) Societăți financiare:  

- S.12 Societăți financiare - total 

- S.121+S.122+S.123 Instituții financiare monetare 

- S.121 Banca centrală 

- S.122+S.123 Societăți care acceptă depozite exclusiv Banca centrală, și fonduri de piață 

monetară (defalcarea se transmite în mod facultativ) 

▌ 

- S.124 Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară 
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- S.125 + S.126+S.127 Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de 

pensii, auxiliari financiari și instituții financiare captive și alte entități creditoare 

(defalcarea se transmite în mod facultativ) 

- S.128+S.129 Societăți de asigurare și fonduri de pensii (defalcarea se transmite în mod 

facultativ) 

- S.12001 Toate societățile financiare publice (a se transmite facultativ) 

(3) Defalcare pe subsectoare ale administrațiilor publice: 

 - S.13 Administrații publice – total 

 - S.1311 Administrația centrală 

 - S.1312 Administrațiile statelor federale 

 - S.1313 Administrațiile locale 

 - S.1314 Fonduri de securitate socială 

(4) Gospodăriile populației și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (defalcarea se 

transmite în mod facultativ pentru anii de referință dinainte de 2012): 

 - S.14+S.15 Gospodăriile populației și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor 

populației - total 

 - S.14 Gospodăriile populației 

 - S.15 Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației 

(5) Restul lumii  

- S.2 Restul lumii – total (defalcarea se transmite în mod facultativ) 

- S.21 State membre, instituții și organisme ale Uniunii Europene  

- S.2I statele membre a căror monedă este euro, Banca Centrală Europeană și alte instituții și organisme 

ale zonei euro 

- S.22 State non-membre și organizații internaționale nerezidente în Uniunea Europeană, ținând seama 

de faptul că: 

 defalcările UEM și UE ar trebui să reprezinte componența efectivă la finalul fiecărei perioade de 

referință („componență în schimbare”); 

 

 datele facultative nu ar trebui transmise pentru perioadele de dinainte de anul de referință 1999. 

 

(6) Transmitere facultativă. 

(7) Informațiile sectoriale în contrapartidă nu sunt relevante pentru acest post. 
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Tabelul 8 – Conturi nefinanciare, pe sectoare – date anuale 

 Operațiuni și solduri contabile pe sectoare 

 S.1 S.11 
S.1
100
1 

 S.12 
S.1
200
1 

 S.13 

S.14 

+S.1

5 

S.14 
(1) 

S.15 
(1) 

S.1

N 
S.2 

I Contul de producție/Contul operațiunilor exterioare 
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P.1 Producția x x o  x o  x x x x   

(P.11+P.

12 

+P.131) 

Producția de piață, producția pentru consumul final 

propriu și plăți pentru altă producție non-piață 
   

 

  

 

x      
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P.11 - Producția de piață x x o  x o  x x x x   

P.12 - Producția pentru consumul final propriu x x o  x o  x x x x   

P.13 - Producția non-piață x       x x  x   

P.7 Importuri de bunuri și servicii             x 

P.71 - Importuri de bunuri             x 

P.72 - Importuri de servicii             x 

P.72F -- Importuri de SIFIM             o 

(D.21 – 

D.31) 
Impozite minus subvenții pe produse x   

 
  

 
    x  

 
² 

Utilizări 

P.2 Consumul intermediar x x o  x o  x x x x   

P.6 Exporturi de bunuri și servicii             x 

P.61 - Exporturi de bunuri             x 

P.62 - Exporturi de servicii             x 

P.62F -- Exporturi de SIFIM             o 
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B.ln Valoarea adăugată brută / Produsul intern brut x x o  x o  x x x x x  

B0,11 Soldul schimburilor exterioare cu bunuri și servicii 

            x 
 

P.51c Consumul de capital fix x x o  x o  x x x x   

B.ln Valoarea adăugată netă / Produsul intern net x x o  x o  x x x x x  

 

II.1.1 Contul de exploatare 

Resurse 

 

pe sectoare 

 

 

 S.1 S.11 
S.11

001 
 S.12 

S.1
200
1 

 S.13 

S.14

+S.1

5 

S.14 
(1) 

S.15 
(1) 

S.1

N 
S.2 

B.ln Valoarea adăugată brută / Produsul intern brut  x x o  x o  x x x x x  

D.3  Subvenții x x o  x o  x x x x x  

D.31 - Subvenții pe produse x           x  

D.39 - Alte subvenții pentru producție x x o  x o  x x x x   
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 Utilizări  

D.1 Remunerarea salariaților x x o  x o  x x x x  x 

D.11 - Salarii și indemnizații x x o  x o  x x x x  x 

D.12 - Cotizații sociale în sarcina angajatorilor x x o  x o  x x x x  x 

D.2 Impozite pe producție și importuri x x o  x o  x x x x x  

D.21 - Impozite pe produse x           x  

D.29 - Alte impozite pe producție x x o  x o  x x x x   

(B.2g+ 

B.3g) 
Excedent de exploatare, brut plus venitul mixt, brut  x x o  x o  x x x x   

B.2g - Excedentul brut de exploatare x        x x    

B.3g - Venitul mixt brut x        x x    
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II.1.2 Contul de alocare a veniturilor primare 

 

 

pe sectoare 

 Resurse S.1 S.11 S.1
100
1 

 S.12 S.1
200
1 

 S.13 S.14 

+S.1

5 

S.14 
(1) 

S.15 
(1) 

S.1

N 

S.2 

(B.2g+ 

B.3g) 

Excedent de exploatare, brut plus venitul mixt, brut 

 

x x o  x o  x x x x   

B.2g - Excedentul brut de exploatare x        x x    

B.3g - Venitul mixt brut x        x x    

D.1 Remunerarea salariaților x        x x   x 

D.11 - Salarii și indemnizații x        x x   x 

D.12 - Cotizații sociale în sarcina angajatorilor x        x x   x 

D.2 Impozite pe producție și importuri x       x     x 

D.21 - Impozite pe produse x       x     x 

D.211 -- Taxe de tip TVA x       x     x 
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D.212 -- Impozite și drepturi asupra importurilor, exclusiv TVA x       x     x 

D.214 Impozite pe produse, exclusiv TVA și impozitele pe 

importuri 
x   

 
  

 
x     x 

D.29 - Alte impozite pe producție x       x     x 

D.4 Venituri din proprietate x x o  x o  x x x x  x 

D.41 - Dobânzi(2)  x x o  x o  x x x x  x 

D.42 - Venituri distribuite ale societăților x x o  x o  x x x x  x 

D.421 --Dividende  o o o  o o  o o o o  o 

D.422 --Prelevări pe veniturile cvasisocietăților  o o o  o o  o o o o  o 

D.43 - Beneficii reinvestite din investiții străine directe x x o  x o  x x x x  x 

D.43S

2I 
--Beneficii reinvestite din ISD intra-zona euro(3)( 4)  x o  x o        

D.43S

2X 
--Beneficii reinvestite din ISD intra-zona euro(3) (4)   x o  x o        

D.43S

21 
--Beneficii reinvestite din ISD intra-UE(3)  x o  x o        

D.43S

22 
--Beneficii reinvestite din ISD extra-UE (3)   x o  x o        

D.44 - Alte venituri din investiții x x o  x o  x x x x  x 
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D.441 - -Venituri din investiții atribuite titularilor de polițe de 

asigurări(3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.442 -- Venituri din investiții de plătit în drepturi de pensie(3) x x o  x o  x x x x  x 

D.443 -- Venituri din investiții atribuite acționarilor fondurilor 

colective de investiții(3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.45 - Chirii x x o  x o  x x x x   

B.4g Venitul brut al întreprinderii o x o  x o  o o o o   

   

D.41g  Dobânzi totale înainte de alocarea SIFIM(2) x x o  x o  x x x x  x 

 Utilizări  

D.3 Subvenții x       x     x 

D.31 - Subvenții pe produse x       x     x 

D.39 - Alte subvenții pentru producție x       x     x 

D.4 Venituri din proprietate x x o  x o  x x x x  x 

D.41 - Dobânzi(2)  x x o  x o  x x x x  x 

D.42 - Venituri distribuite ale societăților x x o  x o       x 
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D.421 --Dividende o o o  o o       o 

D.422 --Prelevări pe veniturile cvasisocietăților o o o  o o       o 

D.43 - Beneficii reinvestite din investiții străine directe x x o  x o   x x x  x 

D.43S

2I 
--Beneficii reinvestite din ISD intra-zona euro(3) (4)   x o  x o        

D.43S

2X 
--Beneficii reinvestite din ISD extra-zona euro(3) (4)  x o  x o        

D.43S

21 
--Beneficii reinvestite din ISD intra-UE(3)  x o  x o        

D.43S

22 
--Beneficii reinvestite din ISD extra-UE(3)  x o  x o        

D.44 - Alte venituri din investiții x x o  x o  x x x x  x 

D.441 --Venituri din investiții atribuite titularilor de 

polițe de asigurare(3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.442 -- Venituri din investiții de plătit în drepturi de pensie(3) x x o  x o  x x x x  x 

D.443 -- Venituri din investiții atribuite acționarilor fondurilor 

colective de investiții(3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.45 - Chirii x x o  x o  x x x x   
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B.5g Soldul brut al veniturilor primare/  

Venitul național brut 

x x o  x o  x x x x   

   

D.41g Dobânzi totale înainte de alocarea SIFIM(2) x x o  x o  x x x x  x 

   

 II.2 Contul de distribuire secundară a venitului pe sectoare 

 

 S.1 S.11 
S.11

001 
 S.12 

S.12

001 
 S.13 

S.14 

+S.1

5 

S.14 
(1) 

S.15 
(1) 

S.1

N 
S.2 

 Resurse  

B.5g Soldul brut al veniturilor primare/  

Venitul național brut 

x x o  x o  x x x x   

D.5 Impozite curente pe venit, pe patrimoniu etc. x       x     x 

D.51 - Impozite pe venit x       x     x 

D.59 - Alte impozite curente x       x     x 
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D.6 Cotizații și prestații sociale x x o  x o  x x x x  x 

D.61 - Cotizații sociale nete x x o  x o  x x x x  x 

D.611 -- Cotizații sociale efective în sarcina angajatorilor(3) x x o  x o  x x x x  x 

D.612 -- Cotizații sociale imputate în sarcina angajatorilor(3) x x o  x o  x x x x  x 

D.613 -- Cotizații sociale efective în sarcina gospodăriilor 

populației(3) 
X x o 

 
x o  x x x x  x 

D.614 --Cotizații sociale suplimentare în sarcina gospodăriilor 

populației(3) 
x x o 

 
x o  x x x x  x 

D.61S

C 

-- Tarife pentru serviciile prestate de sistemul de asigurări 

sociale(3) 
x x o 

 
x o  x x x x  x 

D.62 - Prestații sociale, altele decât transferurile sociale în natură x        x x   x 

D.63 - Transferuri sociale în natură x        x x    

D.631 - Transferuri sociale în natură – producția non-piață o        o o    

D.632 - Transferuri sociale în natură – producția de piață 

cumpărată 
o   

 
    o o    

D.7 Alte transferuri curente x x o  x o  x x x x  x 

D.71 - Prime nete de asigurare generală x    x o  x     x 

D.72 - Indemnizații – daune de asigurare generală x x o  x o  x x x x  x 

D.74 - Cooperare internațională curentă  x       x     x 
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D. 74A  - din care: de plătit către / de primit de la instituțiile 

europene (de exemplu, FED) 
   

 
  

 
     x 

D.75 - Transferuri curente diverse(2) x x o  x o  x x x x  x 

D.76 - Resurse proprii UE bazate pe TVA și pe VNB             x 

 
 

 

 Utilizări 

D.5 Impozite curente pe venit, pe patrimoniu etc. x x o  x o  x x x x  x 

D.51 - Impozite pe venit x x o  x o  x x x  x 

D.59 - Alte impozite curente x x o  x o  x x x x  x 

D.6 Cotizații și prestații sociale x x o  x o  x x x x  x 

D.61 - Cotizații sociale nete x        x x   x 

D.611 - Cotizații sociale efective în sarcina angajatorilor(3) x        x x   x 

D.612 -- Cotizații sociale imputate în sarcina angajatorilor(3) x        x x   x 

D.613 -- Cotizații sociale efective în sarcina gospodăriilor 

populației(3) 
x        x x   x 

D.614 --Cotizații sociale suplimentare în sarcina gospodăriilor 

populației(3) 
x        x x   x 

D.61S

C 

-- Tarife pentru serviciile prestate de sistemul de asigurări 

sociale(3) 
x        x x   x 
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D.62 - Prestații sociale, altele decât transferurile sociale în natură x x o  x o  x x x x  x 

D.63 - Transferuri sociale în natură x       x x  x   

D.631  - Transferuri sociale în natură – producția non-piață o       x o  o   

D.632  - Transferuri sociale în natură – producția de piață 

cumpărată 
o       x o  o   

D.7 Alte transferuri curente x x o  x o  x x x x  x 

D.71 - Prime nete de asigurare generală x x o  x o  x x x x  x 

D.72 - Indemnizații – daune de asigurare generală x    x o  x     x 

D.74 - Cooperare internațională curentă x       x     x 

D.74A - din care: de plătit către / de primit de la instituțiile 

europene (de exemplu, FED) 
x       x      

D.75 - Transferuri curente diverse(2) x x o  x o  x x x x  x 

D.76 - Resurse proprii UE bazate pe TVA și pe VNB x       x      

B.7g Venitul disponibil ajustat brut x       x x x x   

   

B.6g Venitul disponibil brut x x o  x o  x x x x   
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II.4.1 Contul de utilizare a venitului disponibil 

 

pe sectoare 

 

Resurse S.1 S.11 
S.11

001 
 S.12 

S.12

001 
 S.13 

S.14 

+S.1

5 

S.14 
(1) 

S.15 
(1) 

S.1

N 
S.2 

B.6g  Venitul disponibil brut x x o  x o  x x x x   

D.8 Ajustare pentru variația drepturilor de pensie x        x x   x 

 
Utilizări  

P.3 Cheltuiala pentru consum final x       x x x x   

P.31 - Cheltuiala pentru consum individual x       x x x x   

P.32 - Cheltuiala pentru consum colectiv x       x      

D.8 Ajustare pentru variația drepturilor de pensie x x o  x o  x x x x  x 

B.8g Economia brută  x x o  x o  x x x x   

B0,12 Soldul operațiunilor curente cu exteriorul             x 
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 III.1.1 Contul variațiilor valorii nete datorate economiei 

și transferurilor de capital 

Modificări de pasive și variații ale valorii nete 

 

B.8g Economia brută  x x o  x o  x x x x   

B0,12 Soldul operațiunilor curente cu exteriorul             x 

D.9r Transferuri de capital de primit x x o  x o  x x x x  x 

D.91r - Impozite pe capital de primit x       x     x 

D.92r - Ajutoare pentru investiții(2) x x o  x o  x x x x  x 

D.99r - Alte transferuri de capital(2) x x o  x o  x x x x  x 

   

 Modificări de active  

D.9p Transferuri de capital de plătit x x o  x o  x x x x  x 

D.91p - Impozite pe capital de plătit x x o  x o   x x x  x 

D.92p - Ajutoare pentru investiții de plătit(2) x       x     x 

D.99p - Alte transferuri de capital de plătit(2) x x o  x o  x x x x  x 

P.51c Consumul de capital fix x x o  x o  x x x x   

B.10.1  Variații ale valorii nete datorate economiei și transferurilor 

de capital 
x x o  x o  x x x x  x 
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III.1.2 Contul achizițiilor de active nefinanciare 
pe sectoare 

 

Modificări de pasive și variații ale valorii nete 

S.1 S.11 
S.11

001 
 S.12 

S.12

001 
 S.13 

S.14 

+S.1

5 

S.14 
(1) 

S.15 
(1) 

S.1

N 
S.2 

B.10.1 Variații ale valorii nete datorate economiei și transferurilor 

de capital 
x x o  x o  x x x x  x 

 Modificări de active  

P.5g Formarea brută de capital x x o  x o  x x x x   

P.51g - Formarea brută de capital fix x x o  x o  x x x x   

P.51c Consumul de capital fix x x o  x o  x x x x   

P.52 - Variația stocurilor x x o  x o  x x x x   

P.53 - Achiziții minus cedări de obiecte de valoare x x o  x o  x x x x   

NP Achiziții minus cedări de active neproduse x x o  x o  x x x x  x 

B0,9 Capacitatea (+) / necesarul (-) net de finanțare x x o  x o  x x x x  x 

   

DB.9 Discrepanță cu capacitatea netă de finanțare/necesarul net 

de finanțare din conturile financiare 
x x o  x o  x x x x  x 
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Informații suplimentare 

 

 

EMP Forța de muncă (în număr de persoane și număr de ore 

lucrate)  
o o o  o o  x o o o   

OTE Totalul cheltuielilor administrațiilor publice        x      

OTR Totalul veniturilor administrațiilor publice        x      

 

 = căsuțe nerelevante x = obligatoriu o = facultativ  

 

(1) Date pentru S.14 și S.15 pentru anii de referință dinainte de 2012, care se transmit facultativ. Transmiterea este obligatorie pentru anii de referință  începând din 2012. 

 

(2) În general, datele referitoare la administrațiile publice ar trebui consolidate în cadrul fiecărui subsector, dar nu și între subsectoare. Totuși, pentru această operațiune ▌, 

consolidarea ar trebui făcută ▌și între ▌subsectoarele administrațiilor ▌publice (S.13): Administrația centrală, administrațiile statelor federale, administrațiile locale și fondurile de 

securitate socială. 

 

Date pentru anii de referință dinainte de 2012, care se transmit facultativ. Transmiterea este obligatorie pentru anii de referință începând din 2012. 

 

(4) Se transmit numai de către statele membre a căror monedă este euro. 
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Tabelul 801 – Conturi nefinanciare, pe sectoare - date trimestriale 

 

Cod Operațiuni și solduri contabile pe sectoare 

 S.1 
S.1

1(1) 

S.1

2(1) 

S.1

3 

S.14 

+ 

S.15 (1) 

S.1N
(1) 

S.2 

I Contul de producție/Contul 

operațiunilor exterioare cu bunuri și 

servicii 
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P.1 Producția o o o o o   

(P.11+P

12+ 

P131)  

din care: Producția de piață, producția 

pentru consumul final propriu și plăți 

pentru altă producție non-piață 

   x    

P.7 Importuri de bunuri și servicii       x 

P.71 - Importuri de bunuri       x 

P.72 - Importuri de servicii       x 

P.72F -- Importuri de SIFIM       o 

D.21 – 

D.31 
Impozite minus subvenții pe produse x     x  

 Utilizări  

P.2 Consumul intermediar o o o o o   

P.6 Exporturi de bunuri și servicii       x 

P.61 - Exporturi de bunuri       x 

P.62 - Exporturi de servicii       x 

P.62F -- Exporturi de SIFIM       o 

B.ln Valoarea adăugată brută / Produsul intern 

brut 
x x x x x x  

B0,11 Soldul schimburilor exterioare cu bunuri 

și servicii 
      x 

P51c Consumul de capital fix x x x x x   

B.ln Valoarea adăugată netă / Produsul intern 

net 
x x x x x   
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II.1.1 Contul de exploatare 

 

Resurse 

pe sectoare 

 

 S.1 
S.1

1(1) 

S.1

2(1) 

S.1

3 

S.14 

+ 

S.15(1) 

S.1N
(1) 

S.2 

B.1g Valoarea adăugată brută / Produsul intern 

brut 
x x x x x x  

D.3 Subvenții  x x x x x x  

D.31 - Subvenții pe produse x     x  

D.39 - Alte subvenții pentru producție x x x x x   

 
Utilizări  

D.1 Remunerarea salariaților x x x x x  x 

D.2 Impozite pe producție și importuri  x x x x x x  

D.21 - Impozite pe produse x     x  

D.29 - Alte impozite pe producție x x x x x   

B.2g+B.

3g 

Excedent de exploatare, brut plus venitul 

mixt, brut 
x x x x x x  

B.3g - Venitul mixt brut x    x   

  

II.1.2 Contul de alocare a veniturilor 

primare 

pe sectoare 

 

Resurse S.1 
S.1

1(1) 

S.1

2(1) 

S.1

3 

S.14 

+ 

S.15(1) 

S.1N
(1) 

S.2 

B.2g+B.

3g 

Excedent de exploatare, brut plus venitul 

mixt, brut 
x x x x x x  

B.3g - Venitul mixt brut x    x   

D.1 Remunerarea salariaților x    x  x 

D.2 Impozite pe producție și importuri x   x   x 

D.21 - Impozite pe produse x   x   x 

D.211 -- Taxe de tip TVA    x    

D.29 - Alte impozite pe producție x   x   x 

D.4 Venituri din proprietate x(1) x x x x  x 

D.41 - Interest2) x(1) x x x x  x 

(D.42+

D.43+D.

44+D.45

)  

- Alte venituri din proprietate, n.c.a. x(1) x x x x  x 

D.42 - Venituri distribuite ale societăților x(1) x x x x  x 

D.43 - Beneficii reinvestite din investiții străine 

directe 
x(1) x x x x  x 

D.43S2I --Beneficii reinvestite din ISD intra-zona 

euro  
 o o     

D.43S2

X 

--Beneficii reinvestite din ISD extra-zona 

euro 
 o o     

D.43S21 --Beneficii reinvestite din ISD intra-UE  o o     

D.43S22 --Beneficii reinvestite din ISD extra-UE  o o     

D.44 - Alte venituri din investiții x(1) x x x x  x 

D.45 - Chirii x(1) x x x x   

B.4g Venitul brut al întreprinderii o x x o o   

D.41g Dobânzi totale înainte de alocarea 

SIFIM2) 
x(1) x x x x  x 
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 Utilizări  

D.3 Subvenții x   x  x x 

D.31 - Subvenții pe produse x   x  x x 

D.39 - Alte subvenții pentru producție x   x   x 

D.4 Venituri din proprietate x(1) x x x x  x 

D.41 - Dobânzi2) x(1) x x x x  x 

(D.42+

D.43+ 

D.44+D.

45)  

- Alte venituri din proprietate, n.c.a. x(1) x x x x  x 

D.42 - Venituri distribuite ale societăților x(1) x x    x 

D.43 - Beneficii reinvestite din investiții străine 

directe 
x(1) x x    x 

D.43S2I --Beneficii reinvestite din ISD intra-zona 

euro  
 o o     

D.43S2

X 

--Beneficii reinvestite din ISD extra-zona 

euro 
 o o     

D.43S21 --Beneficii reinvestite din ISD intra-UE  o o     

D.43S22 --Beneficii reinvestite din ISD extra-UE  o o     

D.44 - Alte venituri din investiții x(1) x x x   x 

D.45 - Chirii  x(1) x x x x   

B.5g Soldul brut al veniturilor primare / 

Venitul național brut  
x x x x x   

D.41g  Dobânzi totale înainte de alocarea 

SIFIM2) 
x(1) x x x x  x 
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 II.2 Contul de distribuire secundară a 

venitului 
pe sectoare 

 

Resurse S.1 
S.1

1(1) 

S.1

2(1) 

S.1

3 

S.14 

+ 

S.15(1) 

S.1N
(1) 

S.2 

B.5g Soldul brut al veniturilor primare / 

Venitul național brut 
x x x x x   

D.5 Impozite curente pe venit, pe patrimoniu 

etc. 
x   x   x 

D.6 Cotizații și prestații sociale x(1) x x x x  x 

D.61 - Cotizații sociale nete x(1) x x x x  x 

D.62 - Prestații sociale, altele decât 

transferurile sociale în natură 
x(1)    x  x 

D.63 - Transferuri sociale în natură x(1)    x   

D.7 Alte transferuri curente x(1) x x x x  x 

D.71 - Prime nete de asigurare generală x(1)  x x   x 

D.72 - Indemnizații – daune de asigurare 

generală 
x(1) x x x x  x 

(D.74+

D.75 

+D.76)  

- Alte transferuri curente, n.c.a. x(1) x x x x  x 

D.74 - Cooperare internațională curentă ▌ o   o   o 

D.74A - din care: de plătit către / de primit de la 

instituțiile europene (de exemplu, FED) 
      x 

D.75 - Transferuri curente diverse2) o o o o o  o 

D.76 - Resurse proprii UE bazate pe TVA și pe 

VNB ▌ 
      o 
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Utilizări 

 

D.5 Impozite curente pe venit, pe patrimoniu 

etc. 
x(1) x x x x  x 

D.6 Cotizații și prestații sociale x(1) x x x x  x 

D.61 - Cotizații sociale nete x(1)    x  x 

D.62 - Prestații sociale, altele decât 

transferurile sociale în natură 
x(1) x x x x  x 

D.63 - Transferuri sociale în natură x(1)   x x   

D.631 - Transferuri sociale în natură – producția 

non-piață 
x   x    

D.632 - Transferuri sociale în natură – producția 

de piață cumpărată 
x   x    

D.7 Alte transferuri curente x(1) x x x x  x 

D.71 - Prime nete de asigurare generală x(1) x x x x  x 

D.72 - Indemnizații – daune de asigurare 

generală 
x(1)  x x   x 

(D.74+

D.75 

+D.76)  

- Alte transferuri curente, n.c.a. 
x(1) 

 
x x x x  x 

D.74 - Cooperare internațională curentă o   o   o 

D.74A - din care: de plătit către / de primit de la 

instituțiile europene (de exemplu, FED)  
x   x    

D.75 - Transferuri curente diverse2) o o o o o  o 

D.76 - Resurse proprii UE bazate pe TVA și pe 

VNB  
o  o    

B.7g Venitul disponibil ajustat brut    x x   

B.6g Venitul disponibil brut  x x x x x   
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II.4.1 Contul de utilizare a venitului 

disponibil 

  

 pe sectoare 

 

Resurse S.1 
S.1

1(1) 

S.1

2(1) 

S.1

3 

S.14 

+ 

S.15(1) 

S.1N
(1) 

S.2 

B.6g Venitul disponibil brut x x x x x   

D.8 Ajustare pentru variația drepturilor de 

pensie 
x    x  x 

 

Utilizări 
 

P.3 Cheltuiala pentru consum final x   x x   

P.31 - Cheltuiala pentru consum individual x   x x   

P.32 - Cheltuiala pentru consum colectiv x   x    

D.8 Ajustare pentru variația drepturilor de 

pensie 
x x x x x  x 

B.8g Economia brută  x x x x x   

B.12 Soldul operațiunilor curente cu exteriorul       x 

  

III.1.1 Contul variațiilor valorii nete 

datorate economiei și transferurilor de 

capital 

 

Modificări de pasive și variații ale valorii 

nete 

 

B.8g Economia brută x x x x x   

B.12 Soldul operațiunilor curente cu exteriorul       x 

D.9r Transferuri de capital de primit x(1) x x x x  x 

D.91r - Impozite pe capital de primit x   x   x 

D.92r+D

.99r  

- Ajutoare pentru investiții și alte 

transferuri de capital 
2)

 
x(1) x x x x  x 

D.92r - Ajutoare pentru investiții 2) o o o o o  o 

D.99r - Alte transferuri de capital 2) o o o o o  o 

 Modificări de active  

D.9p  Transferuri de capital de plătit x(1) x x x x  x 

D.91p - Impozite pe capital de plătit x(1) x x  x  x 

D.92p+D

.99p  

- Ajutoare pentru investiții și alte 

transferuri de capital 2) 
x(1) x x x x  x 

D.92p - Ajutoare pentru investiții de plătit 2) o   o   o 

D.99p - Alte transferuri de capital de plătit 2) o o o o o  o 

P.51c Consumul de capital fix x x x x x   

B.101 Variații ale valorii nete datorate 

economiei și transferurilor de capital 
x x x x x  x 
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 III.1.2 Contul achizițiilor de active 

nefinanciare 

 

 

 

 

pe sectoare 

 Modificări de pasive și variații ale valorii nete S.1 S.1

1(1) 

S.1

2(1) 

S.1

3 

S.14 

+ 

S.15(1) 

S.1N
(1) 

S.2 

B.101  Variații ale valorii nete datorate 

economiei și transferurilor de capital 
x x x x x  x 

 Modificări de active  

P.5g Formarea brută de capital x x x x x   

P.51g - Formarea brută de capital fix x x x x x   

P.51c Consumul de capital fix x x x x x   

         

P.52+P.

53 

- Variația stocurilor și achizițiile nete de 

obiecte de valoare 
x x x x x   

NP Achiziții minus cedări de active 

neproduse 
x x x x x  x 

B.9 Capacitatea (+) / necesarul (-) net de 

finanțare 
x x x x x  x 

DB.9 Discrepanță cu capacitatea netă de 

finanțare/necesarul net de finanțare din 

conturile financiare 

o o o o o  o 

  

Informații suplimentare 
 

EMP Forța de muncă (în număr de persoane și 

număr de ore lucrate) 
o o o o o  o 

OTE Totalul cheltuielilor administrațiilor 

publice 
   x    

OTR Totalul veniturilor administrațiilor publice    x    

AN.111 Locuințe     o   

AN.211 Terenuri     o   

 

 = căsuțe nerelevante x = obligatoriu o = 

facultativ  

(1) Facultativ pentru țările al căror PIB în prețuri curente reprezintă sub 1 % din cel al PIB total pentru Uniune) 

Pragul de 1 % se calculează ca medie mobilă pe baza datelor disponibile din ultimii trei ani.  

(2) În general, datele referitoare la administrațiile publice ar trebui consolidate în cadrul fiecărui subsector, dar nu 

și între subsectoare. Totuși, pentru această operațiune, ▌consolidarea ar trebui făcută ▌ și între subsectoarele 

administrațiilor publice (S.13): Administrația centrală, administrațiile statelor federale, administrațiile locale și 

fondurile de securitate socială 
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AJUSTAREA SEZONIERĂ 

- Ajustarea sezonieră (inclusiv ajustările calendaristice, după caz), începând cu anul de referință 2014, este 

obligatorie pentru: 

Utilizări: S.2/P.6 ▌, S.2/D.1+D.2+D.3+D.4, S.2/D.5+D.6+D.7, S.2/D.8, S.2/D.9 

Resurse: ▌ S.2/P.7 ▌, S.2/D.1+D.2+D.3+D.4, S.2/D.5+D.6+D.7, S.2/D.8, S.2/D.9 

Soldurile contabile: S.1/B.1g, S.1/B.2g+B.3g, S.1/B.5g, S.1/B.6g, S.1/B.8g, S.1/B.9 

Termen-limită pentru transmitere: trei zile lucrătoare de la termenul-limită aplicat datelor ajustate 

nesezonier. 

- Ajustarea sezonieră (inclusiv ajustările calendaristice, după caz), începând cu anul de referință 2017, este 

obligatorie pentru: 

Utilizări: S.11/D.1(a), S.11/P.51g(a), S.13/P.3, S.13/P.51g, S.13/OTE, S.14+S.15/D.4(a), S.14+S.15/D.5(a), 

S.14+S.15/D.61(a), S.14+S.15/D.7(a), S.14+S.15/D.8(a), S.14+S.15/P.31, S.14+S.15/P.51g(a) 

Resurse: S.13/OTR, S.14+S.15/D.1(a), S.14+S.15/D.4(a), S.14+S.15/D.62(a), S.14+S.15/D.7(a), S.14+S.15/D.8(a) 

Soldurile contabile: S.11/B.1g(a), S.11/B.2g+B.3g(a), S.13/B.9, S.14+S.15/B.2g+B.3g(a), S.14+S.15/B.6g(a), 

S.14+S.15/B.8g(a) 

Termen-limită pentru transmitere: trei zile lucrătoare de la termenul-limită aplicat datelor ajustate 

nesezonier. 

- Ajustarea sezonieră (inclusiv ajustările calendaristice, după caz) este facultativă pentru: 

Utilizări: S.11/(P.52+P.53), S.11/D.5, S.14+S.15/D.62, S.14+S.15/D.63, S.2/P.61, S.2/P.62 

Resurse: S.14+S.15/D.61, S.14+S.15/D.63, S.2/P.71, S.2/P.72 

Soldurile contabile: S.11/B.4g, S.11/B.9, S.14+S.15/B.3g, S.14+S.15/B.9 

Termen-limită pentru transmitere: trei zile lucrătoare de la termenul-limită aplicat datelor ajustate 

nesezonier. 

(*) Facultativ pentru țările al căror PIB în prețuri curente reprezintă sub 1 % din cel al PIB corespunzător total 

pentru Uniune) Pragul de 1 % se calculează ca medie mobilă pe baza datelor disponibile din ultimii trei ani. 

DATE PRIVIND VOLUMUL 

Datele în volume înlănțuite, în urma ajustării sezoniere (inclusiv ajustările sezoniere, după caz) sunt facultative 

pentru: 

S.11/B1g, S.11/P.51g, S.14+S.15/P.31, S.14+S.15/P.51g. 

Termen-limită pentru transmitere: trei zile lucrătoare de la termenul-limită aplicat datelor ajustate 

nesezonier. 

SURSE ȘI METODE 

Statele membre informează Comisia cu privire la modificările metodologice majore sau alte modificări care ar afecta 

datele transmise, cel târziu în termen de trei luni de la producerea modificărilor respective. 
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Tabelul 9 – Venituri detaliate din impozite și cotizații sociale, pe tipuri de impozite și cotizații sociale și pe 

subsectoare beneficiare, inclusiv lista impozitelor și cotizațiilor sociale în conformitate cu clasificarea națională* 

 

Cod Operațiune 

D.2 Impozite pe producție și importuri 

D.21 Impozite pe produse 

D.211 Taxe de tip taxă pe valoarea adăugată (TVA) 

D.212 Impozite și drepturi asupra importurilor, exclusiv TVA 

D.2121 Drepturi asupra importurilor 

D.2122 Impozite pe importuri, exclusiv TVA și drepturile asupra importurilor 

D.2122a Prelevări pe produsele agricole importate 

D.2122b Sume monetare compensatorii percepute pe importuri 

D.2122c Accize 

D.2122d Impozite generale pe vânzări 

D.2122e Impozite pe servicii specifice 

D.2122f Profitul monopolurilor la import 

D.214 Impozite pe produse, exclusiv TVA și impozitele pe importuri 

D.214a Accize și impozite pe consum 

D.214b Taxe de timbru 

D.214c Impozite pe operațiunile financiare și de capital 

D.214d Taxe de înmatriculare auto 

D.214e Impozite pe activitățile de divertisment public 

D.214f Impozite pe câștigurile la loterie, jocuri de noroc și pariuri 

D.214g Impozite pe primele de asigurare 

D.214h Alte impozite pe servicii specifice 

D.214i Impozite generale pe vânzări sau pe cifra de afaceri 

D.214j Profitul monopolurilor fiscale 

D.214k Drepturi asupra exporturilor și sume monetare compensatorii pe exporturi 

D.214l Alte impozite pe produse n.c.a. 

D.29 Alte impozite pe producție 

D.29a Impozite pe terenuri, clădiri sau alte structuri 

D.29b Impozite pe utilizarea activelor fixe  
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D.29c Impozite pe masa salarială și statele de plată 

D.29d Impozite pe operațiunile internaționale 

D.29e Autorizații de exercitare a activităților comerciale și a profesiunilor liberale 

D.29f Impozite pe poluare 

D.29g Subcompensarea TVA (regim forfetar) 

D.29h Alte impozite pe producție n.c.a. 

D.5 Impozite curente pe venit, pe patrimoniu etc. 

D.51 Impozite pe venit 

D.51a 

+D.51c1 
Impozite pe venitul individual sau al gospodăriilor populației, inclusiv câștiguri din deținere 

 D.51a  Impozite pe venitul individual sau al gospodăriilor populației, exclusiv câștiguri din deținere(1) 

 D.51c1 Impozite pe câștigurile din deținere individuale sau ale gospodăriilor populației(1) 

D.51b 

+D51c2 
Impozite pe venitul sau profitul societăților, inclusiv câștiguri din deținere 

 D.51b Impozite pe venitul sau profitul societăților, exclusiv câștiguri din deținere(1) 

 D.51c2 Impozite pe câștigurile din deținere ale societăților(1) 

D.51c3 Alte impozite pe câștigurile din deținere(1) 

D.51c Impozite pe câștigurile din deținere 

D.51d Impozite pe câștigurile de la loterii sau jocurile de noroc 

D.51e Alte impozite pe venit n.c.a. 

D.59 Alte impozite curente  

D.59a Impozite curente pe capital 

D.59b Impozite de capitație 

D.59c Impozite pe cheltuieli 

D.59d Plăți efectuate de gospodăriile populației pentru obținerea de licențe 

D.59e Impozite pe operațiunile internaționale 

D.59f Alte impozite curente n.c.a. 

D.91 Impozite pe capital 

D.91a Impozitele pe transferurile de capital: 

D.91b Prelevări pe capital 

D.91c Alte impozite pe capital n.c.a. 

ODA Total încasări fiscale 

D.61 Cotizații sociale nete 

D.611 Cotizații sociale efective în sarcina angajatorilor 

D.611C Cotizații sociale efective obligatorii în sarcina angajatorilor 
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D.611V Cotizații sociale efective facultative în sarcina angajatorilor 

D.61SC Tarife pentru serviciile prestate de sistemul de asigurări sociale(3)  

D.6111 Cotizații efective la fondul de pensii în sarcina angajatorilor(1) 

D.6112 Alte cotizații sociale efective în sarcina angajatorilor(1) 

D.6121 Cotizații imputate la fondul de pensii în sarcina angajatorilor(1) 

D.6122 Alte cotizații sociale imputate în sarcina angajatorilor(1) 

D.6131 Cotizații efective la fondul de pensii în sarcina gospodăriilor populației(1) 

D.6132 Alte cotizații sociale efective în sarcina gospodăriilor populației(1) 

D.6141 Cotizații suplimentare la fondul de pensii în sarcina gospodăriilor populației(1) 

D.6142 Alte cotizații sociale suplimentare în sarcina gospodăriilor populației(1) 

D.612 Cotizații sociale imputate în sarcina angajatorilor 

D.613 Cotizații sociale efective în sarcina gospodăriilor populației 

D.613c Cotizații sociale efective obligatorii în sarcina gospodăriilor populației 

D.613ce Cotizații sociale efective obligatorii în sarcina salariaților 

D.613cs 

Cotizații sociale efective obligatorii în sarcina lucrătorilor care desfășoară activități 

independente(1) 

D.613cn Cotizații sociale efective obligatorii în sarcina șomerilor (1) 

D.613v Cotizații sociale efective facultative în sarcina gospodăriilor populației 

D.614 Cotizații suplimentare la fondul de pensii în sarcina gospodăriilor populației(3)  

D.995 
Transferuri de capital de la administrațiile publice către sectoarele relevante reprezentând 

impozite și cotizații sociale calculate, a căror colectare este improbabilă(2) 

D.995a Impozite pe produse calculate a căror colectare este improbabilă(2) 

D.995b Alte impozite pe producție calculate a căror colectare este improbabilă(2) 

D.995c Impozite pe venit calculate a căror colectare este improbabilă(2) 

D.995d Alte impozite curente calculate a căror colectare este improbabilă(2) 

D.995e Cotizații sociale efective în sarcina angajatorilor calculate a căror colectare este improbabilă(2) 

D.995f 
Cotizații sociale efective în sarcina gospodăriilor populației calculate a căror colectare este 

improbabilă(2) 

D.995fe Cotizații sociale efective în sarcina salariaților calculate a căror colectare este improbabilă(2) 

D.995fs 
Cotizații sociale efective în sarcina lucrătorilor care desfășoară activități independente, 

calculate, a căror colectare este improbabilă(1) 

D.995fn Cotizații sociale efective în sarcina șomerilor, calculate, a căror colectare este improbabilă(1) 

D.995g Impozite pe capital calculate a căror colectare este improbabilă(2) 

ODB 
Totalul încasărilor fiscale din impozite și cotizații sociale, după deducerea sumelor calculate a 

căror colectare este improbabilă  

ODC 
Totalul încasărilor fiscale din impozite și cotizații sociale (inclusiv cotizațiile sociale imputate), 

după deducerea sumelor calculate a căror colectare este improbabilă 

ODD 
Sarcina fiscală = totalul încasărilor fiscale din impozite și cotizații sociale, după deducerea 

sumelor calculate a căror colectare este improbabilă 

* Sectoare și subsectoare: 
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S.13 Administrații publice. Defalcare pe subsectoare: 

 - S.13 Administrații publice  

 - S.1311 Administrația centrală  

 - S.1312 Administrațiile statelor federale  

 - S.1313 Administrațiile locale  

 - S.1314 Fonduri de securitate socială  

 

S.212 Instituții și organisme ale Uniunii Europene 

** În plus, detalii complete privind clasificarea națională a impozitelor și cotizațiilor sociale (denumită în continuare 

„lista națională a impozitelor”), cu sumele corespunzătoare fiecărui cod SEC, vor fi furnizate în tabelul 9. Lista 

națională a impozitelor este obligatorie pentru administrații publice și pentru instituții și organisme ale Uniunii 

Europene. 

(1) Facultativ. 

(2) Defalcare pe subsectoare beneficiare, facultativ. 

(3) Date pentru anii de referință dinainte de 2012, care se transmit facultativ. Transmiterea este 

obligatorie pentru anii de referință  începând din 2012. 
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Tabelul 10 – Tabele pe ramuri de activitate și regiuni (NUTS nivelul 2) 

 

Cod Lista variabilelor Defalcarea 

B.1g 
1. Valoarea adăugată brută în prețuri de bază (rata de creștere a volumului pe 

baza prețurilor anului precedent)(1) 
 

B.1g 2. Valoarea adăugată brută în prețuri de bază (prețuri curente)(2) A*10 

D.1 3. Remunerarea salariaților (prețuri curente) A*10 

P.51g 4. Formarea brută de capital fix (prețuri curente) A*10 

 5. Forța de muncă (2)(3) în mii de persoane și mii de ore lucrate  

ETO  - Total(2)(3) A*10 

EEM  - Salariați(3) A*10 

POP 6. Populația în mii de persoane(4)  

 

(1) Transmitere facultativă până în 2016. Începând din 2017: transmitere obligatorie la t+24 de luni și 

 transmitere facultativă la t+12 luni. ▌ 

(2) Totalul valorii adăugate brute și totalul forței de muncă în mii de persoane: transmitere la t+12 luni. 

 Totalul forței de muncă în ore lucrate, defalcări A*10 ale forței de muncă pe persoane și pe ore lucrate, 

 defalcare A*10 a valorii adăugate brute: transmitere la t+24 de luni. 

(3) Forța de muncă și salariații: rezidenți și nerezidenți angajați pe unități producătoare rezidente (concept național, 

DC). 

(4) Transmiterea la T+12 luni este obligatorie. 

 

 



 

- 86 - 

Tabelul 11 - Cheltuielile administrațiilor publice, pe destinații 

 

Cod Lista variabilelor Destinație 
Defalcare pe 

subsectoare(1) 

OP5ANP 
Formarea brută de capital + achizițiile minus 

cedările de active nefinanciare neproduse 

Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.5 Formarea brută de capital 
Diviziuni COFOG 

Grupuri COICOP(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.51g  din care formarea brută de capital fix 
Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG (7) 
S.13 

NP 
Achiziții minus cedări de active nefinanciare 

neproduse 

Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG (3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.1 Remunerarea salariaților 
Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG (3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.3 Subvenții 
Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG (3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.4 Venituri din proprietate (2) 
Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1311 
 din care de plătit subsectorului 

administrației centrale (S.1311)(1) (2) 

Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(3)(7) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1312 

 din care de plătit subsectorului 

administrațiilor statelor federale 

(S.1312)(2) (6) 

Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(7) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1313 
 din care de plătit subsectorului 

Administrațiile locale (S.1313) (2)(6) 

Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.4p_S.1314 
 din care de plătit subsectorului Fonduri de 

securitate socială (S.1314)(2) (6) 

Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

D.62+D.632 

Prestații sociale, altele decât transferurile 

sociale în natură și transferuri sociale în 

natură - producția de piață cumpărată  

Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 
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D.62 
Prestații sociale, altele decât transferurile 

sociale în natură(8)  

Diviziuni COFOG 

Grupuri COICOP(3) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.632 
Transferuri sociale în natură – producția de 

piață cumpărată(8)  

Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.2+D.29 

+D.5+D.8 

Consumul intermediar + Alte impozite pe 

producție + Impozite curente pe venit, pe 

patrimoniu etc. + Ajustare pentru variația 

drepturilor de pensie 

Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.2 Consumul intermediar 
Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.29+D.5 

+D.8 

Alte impozite pe producție + Impozite curente 

pe venit, pe patrimoniu etc. + Ajustare pentru 

variația drepturilor de pensie 

 

Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.7 Alte transferuri curente (2) 
Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.7p_S.1311 
 din care de plătit subsectorului 

administrației centrale (S.1311)(1) (2) 

Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(7) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1312 

 din care de plătit subsectorului 

Administrațiile statelor federale (S.1312) 
(2)(6) 

Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(7) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1313 
 din care de plătit subsectorului 

Administrațiile locale (S.1313) (2)(6) 

Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.7p_S.1314 
 din care de plătit subsectorului Fonduri de 

securitate socială (S.1314)(2) (6) 

Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 
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D.9 Transferuri de capital (2)(5) 
Diviziuni COFOG 

Grupuri COICOP(3) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.92p  din care ajutoare pentru investiții(2)(3) 
Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(7) 
S.13 

D.9p_S.131

1 

 din care de plătit subsectorului 

administrației centrale (S.1311)(1) (2) 

Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(7) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.9p_S.131

2 

 din care de plătit subsectorului 

administrațiilor statelor federale 

(S.1312)(2) (6) 

Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(7) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.9p_S.131

3 

 din care de plătit subsectorului 

Administrațiile locale (S.1313) (2)(6) 

Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.9p_S.131

4 

 din care de plătit subsectorului Fonduri de 

securitate socială (S.1314)(2) (6) 

Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

TE Cheltuieli totale 
Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.3 Cheltuiala pentru consum final 
Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.31 Cheltuiala pentru consum individual(4) 
Diviziuni COFOG 

Grupuri COFOG(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.32 Cheltuiala pentru consum colectiv(4) 
Diviziuni COFOG  

Grupuri COFOG(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 
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(1) Defalcare pe subsectoare: 

 - S.15 Administrații publice  

 - S.1311 Administrația centrală  

 - S.1312 Administrațiile statelor federale  

 - S.1313 Administrațiile locale  

 - S.1314 Fonduri de securitate socială 

(2) Datele referitoare la subsectoare ar trebui consolidate în cadrul fiecărui subsector, dar nu și între subsectoare. 

Datele aferente sectorului S.13 sunt egale cu suma datelor aferente diferitelor subsectoare, cu excepția posturilor 

D.4, D.7 și D.9 (precum și a subposturilor acestora), pentru care este recomandabil să se procedeze la 

consolidarea datelor între subsectoare (cu informații în contrapartidă). 

(3) Facultativ pentru subsectoare  

 

(4) Obligatoriu pentru totalul grupurilor COFOG. 

 

(5) Nicio sumă aferentă codului D.995 nu trebuie să fie inclusă în D.9p. D.995 trebuie dedus din D.99r. 

 

(6) Facultativ. 

 

(7) De transmis începând cu anul de referință 2001.  

 

(8) Date pentru anii de referință dinainte de 2012, care se transmit facultativ. Transmiterea este obligatorie 

pentru anii de referință începând din 2012. 
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Tabelul 12 – Tabele pe ramuri de activitate și regiuni (NUTS nivelul 3) 

 

Cod Lista variabilelor Defalcare(1) 

B1.g 1. Valoarea adăugată brută în prețuri de bază (prețuri curente) A*10 

 2. Forța de muncă(2) (mii de persoane)  

ETO  - totală  A*10 

EEM  - Salariați A*10 

POP 3. Populația (mii de persoane)  

 

(1) Se pot utiliza următoarele poziții agregate ale defalcării A*10 din NACE Rev. 2 : 

 - (G, H, I și J) în loc de (G, H și I) și (J); 

 - (K, L, M și N) în loc de (K), (L) și (M și N); 

 - (O, P, Q, R, S, T și U) în loc de (O, P și Q) și (R, S, T și U). 

(2) Forța de muncă și salariații: rezidenți și nerezidenți angajați pe unități producătoare rezidente (concept național, 

DC). 
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Tabelul 13 – Conturile gospodăriilor populației pe regiuni (NUTS nivelul 2) 

 

Contul de alocare a veniturilor primare ale gospodăriilor populației (S.14) 

Cod Utilizări Cod Resurse 

D.4 1. Venituri din proprietate B.2n/B.3n 
3. Excedentul de exploatare net/venitul 

mixt net 

B.5n 2. Soldul net al veniturilor primare D.1 4. Remunerarea salariaților 

  D.4 5. Venituri din proprietate 

Contul de distribuire secundară a venitului gospodăriilor populației (S.14) 

Cod Utilizări Cod Resurse 

D.5 
6. Impozite curente pe venit, pe 

patrimoniu etc. 
B0,5 10. Soldul net al veniturilor primare 

D.61 7. Cotizații sociale nete D.62 
11. Prestații sociale, altele decât 

transferurile sociale în natură 

D.7 8. Alte transferuri curente D.7 12. Alte transferuri curente 

B.6n 9. Venitul disponibil net   

Cheltuiala pentru consum final a gospodăriilor populației (S.14) 

P.3 13. Cheltuiala pentru consum final a gospodăriilor populației(1) 

(1) Facultativ. 
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Tabelul 15 – Tabelul resurselor în prețuri de bază, inclusiv transformarea în prețuri de achiziție (prețuri curente și prețurile anului precedent(1)) 

 

n=64, m=64 

  

Ramuri de activitate (NACE 

A*64) 

 

1 2 3 4 ....... n 

∑ (1) Importuri CIF(3) 

Total resurse 

în prețuri de 

bază 

Adaos 

comercial și 

de transport 

Impozite 

minus 

subvenții pe 

produse 

Total resurse 

în prețuri de 

achiziție 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

2 

3 

4 

. 

. 

. 

 

Produse (CPA) 

 

 

 

. 

. 

. 

m 

(1) 

 

Producția pe produse și ramuri 

de activitate, în prețuri de bază 
 

(a) Intra-UE CIF (2) 

 

(a1) din statele membre S.2I 

a căror monedă este 

euro, Banca Centrală 

Europeană și alte 

instituții și organisme ale 

zonei euro (CIF) (2) 

 

(a2) din state membre S.xx 

(S.21 - S.2I) a căror 

monedă nu este euro și 

instituții și organisme ale 

Uniunii Europene (cu 

excepția Băncii Centrale 

Europene și a altor 

instituții și organisme ale 

zonei euro) (CIF) (2) 

 

(b) Extra-UE CIF (2) 

 

(c) Total 
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∑ (1)  
Producție totală pe ramuri de 

activitate  
      

Adjust. Posturi de 

ajustare: 

 

- Ajustarea CIF/FOB a 

importurilor 

- Achiziții directe 

efectuate în străinătate 

de către rezidenți 

(2) 

 

 

- 

- 

   

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

(1) + (2)         

Total din care: 

- Producția de piață 

- Producția pentru 

consumul final propriu 

- Producția non-piață 

(3)   

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 
(1) Transmiterea facultativă a datelor PYP pentru anii de referință 2010 – 2014. Transmitere obligatorie pentru anii începând din 2015. 

(2) Importurile se vor defalca pe: 

 (a) S.21 State membre, instituții și organisme ale Uniunii Europene, (a1) statele membre S.2I a căror monedă este euro, Banca Centrală Europeană și alte instituții și 

organisme ale zonei euro, (a2) State membre S.xx (S.21 - S.2I) a căror monedă nu este euro și instituții și organisme ale Uniunii Europene (cu excepția Băncii Centrale 

Europene și a altor instituții și organisme ale zonei euro), și (b) State non-membre și organizații internaționale nerezidente în Uniunea Europeană, ținând seama de faptul că: 

 

 defalcările UEM și UE ar trebui să reprezinte componența efectivă la finalul fiecărei perioade de referință („componență în schimbare”); 

 

 statele membre a căror monedă este euro trebuie să furnizeze toate defalcările menționate la (a),( a1), (a2) și (b); statele membre a căror monedă nu este euro ar 

trebui să furnizeze defalcările menționate la (a) și (b), dar furnizarea defalcărilor menționate la (a1) și (a2) este facultativă; 

 

 datele ar trebui furnizate în CUP și PYP. 

 

 (3) Conceptul care urmează să fie aplicat datelor în funcție de produs din tabelele resurselor și utilizărilor și din tabelele simetrice intrări-ieșiri este conceptul intern. 

Ajustările conceptului național (cumpărări directe efectuate în străinătate de rezidenți) sunt incluse ca total pe rânduri în partea (2) a tabelului. Importurile (CIF) pe 

fiecare produs nu includ cumpărările directe efectuate în străinătate de rezidenți. 
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Tabelul 16 – Tabelul utilizărilor în prețuri de achiziție* (prețuri curente și prețurile anului precedent(1)) 
 

n=64, m=64 

 

 
 

Ramuri de activitate (NACE A*64) 

1 2 3 ...... n 
∑ (1) 

Utilizări finale 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) 
∑ (3) 

∑ (1) 

+ ∑ (3) 

  (1) (2) (3) (4) (5) 
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1 

2 

3 

. 

. 

. 

 

Produse 

(CPA) 

 

 

 

 

. 

m 

 

(1)  

Consumul intermediar în prețuri de 

achiziție, pe produse și pe ramuri de 

activitate 

 

 

Utilizări finale în prețuri de achiziție(5): 
 

Cheltuiala pentru consum final: 

(a) a gospodăriilor populației 

(b) a instituțiilor fără scop lucrativ în 

serviciul gospodăriilor populației 

(c) a administrațiilor publice 

d) totală 
 

Formarea brută de capital: 

(e) formarea brută de capital fix 

(f) variația stocurilor (2) 

(g) variația obiectelor de valoare (2) 

(h) variația stocurilor și a obiectelor de 

valoare 

(i) totală 

Exporturi FOB (3): 

(j) intra UE 

 (j1) - către S.2I statele membre a 

căror monedă este euro, Banca 

Centrală Europeană și alte instituții 

și organisme ale zonei euro(3) 

 (j2) - către state membre S.xx (S.21 - 

S.2I) a căror monedă nu este euro și 

instituții și organisme ale Uniunii 

Europene (cu excepția Băncii 

Centrale Europene și a altor 

instituții și organisme ale zonei 

euro) (3) 

(k) extra UE(3) 

(l) totală 
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∑ (1)  (2)  
Consum intermediar total pe ramuri de 

activitate 
 Total utilizări finale pe tipuri de utilizări  Total utilizări 

Posturi de ajustare: 

- Ajustări CIF/FOB ale 

exporturilor 

- Cumpărături directe 

efectuate în străinătate de 

către rezidenți 

- Cumpărături efectuate pe 

teritoriul național de către 

nerezidenți  

(3) 

 

- 

- 

- 

 

 

doar exporturile 

doar cheltuiala pentru consum final a 

gospodăriilor populației 

doar cheltuiala pentru consum final a 

gospodăriilor populației și exporturile 

 

doar 

exporturile 

doar 

cheltuiala 

pentru 

consum final a 

gospodăriilor 

populației 

doar 

cheltuiala 

pentru 

consum final a 

gospodăriilor 

populației și 

exporturile 

 

∑ (2) + ∑ (3) (4)      

- remunerarea salariaților(4)  

 Salarii și indemnizații 
(4)  

- Alte impozite minus 

subvenții pentru producție(4)  

- Consumul de capital fix (4)  

- Excedentul net de exploatare 
(4)  

- Excedentul brut de 

exploatare (4)  

- Venitul mixt brut (2)  

(5)   

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Valoarea adăugată brută în 

prețuri de bază 
(6)   - - - 

Total producție în prețuri de 

bază 
(7)   - - - 
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Date suplimentare facultative: 

 

- Formarea brută de capital fix  

- Stoc brut de capital fix 

- Ore lucrate (mii) 

(8)(2

) 
  

 

- 

- 

- 

  

 

* Cele cinci tabele suplimentare menționate mai jos sunt necesare pe bază cincinală (pentru anii de referință care se termină cu 0 sau 5). Transmiterea acestor cinci 

tabele suplimentare în prețuri curente este obligatorie și facultativă în prețurile anilor anteriori. 

Cele cinci tabele sunt:  

 - tabelul utilizărilor la prețuri de bază [compuse din blocurile de linii (1) - (7)]; 

- tabelul utilizărilor pentru producția internă la prețuri de bază [compuse din blocurile de linii (1) și (2)]; 

- tabelul utilizărilor pentru importuri la prețuri de bază [compuse din blocurile de linii (1) și (2) ▌]; 

- tabelul ▌marjelor comerciale și de transport [compuse din blocurile de linii (1) și (2)]; 

 - tabelul impozitelor minus subvenții pe produse [compuse din blocurile de linii (1) și (2)]. 
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(1) Transmiterea facultativă a datelor PYP pentru anii de referință 2010 – 2014. Transmitere obligatorie pentru anii începând din 2015. 

(2) Facultativ. 

(3) Exporturile se vor defalca pe: 

 (j) S.21 State membre, instituții și organisme ale Uniunii Europene, (j1) statele membre S.2I a căror monedă este euro, Banca Centrală Europeană și alte instituții și 

organisme ale zonei euro, (j2) State membre S.xx (S.21 - S.2I) a căror monedă nu este euro și instituții și organisme ale Uniunii Europene (cu excepția Băncii Centrale 

Europene și a altor instituții și organisme ale zonei euro), și (k) State non-membre și organizații internaționale nerezidente în Uniunea Europeană, ținând seama de faptul că: 

 

 defalcările UEM și UE ar trebui să reprezinte componența efectivă la finalul fiecărei perioade de referință („componență în schimbare”); 

 

 statele membre a căror monedă este euro trebuie să furnizeze toate defalcările menționate la (j),( j1), (j2) și (k); statele membre a căror monedă nu este euro 

ar trebui să furnizeze defalcările menționate la j) și k), dar furnizarea defalcărilor menționate la (j1) și (j2) este facultativă; 

 

 datele ar trebui furnizate în CUP și PYP. 

 (4) Date obligatorii în prețuri curente, date facultative în prețurile anilor anteriori. 

 

(5) Conceptul care urmează să fie aplicat datelor în funcție de produs din tabelele resurselor și utilizărilor și din tabelele simetrice intrări-ieșiri este conceptul intern. 

Ajustările conceptului național (cumpărări directe efectuate în străinătate de rezidenți și cumpărări efectuate pe teritoriul național de nerezidenți) sunt incluse ca total pe 

rânduri în partea (3) a tabelului. Cheltuiala pentru consum final pe gospodării și pe produse nu include cumpărările directe efectuate în străinătate de rezidenți. 

Cheltuiala pentru consum final pe gospodării și pe produse include cumpărările efectuate pe teritoriul național de nerezidenți. Exporturile (FOB) pe produse nu includ 

cumpărările efectuate pe teritoriul național de nerezidenți. 
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Tabelul 17 – Tabel simetric intrări-ieșiri în prețuri de bază** (produs cu produs*) 

(prețuri curente(4)) 

n=64 

  
Produse 

1 2 3 ...... n 
∑ (1) 

Utilizări finale 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) 

 

∑ (3) 

∑ (1) + 

∑ (3)  

  (1) (2) (3) (4) (5) 
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1 

2 

3 

. 

. 

. 

Produse 

 

 

 

 

 

n 

(1)  

Consumul intermediar în prețuri de bază 

(produs cu produs) 

 

 

Utilizări finale în prețuri de bază(3) 
 

Cheltuiala pentru consum final: 

(a) a gospodăriilor populației 

(b) a instituțiilor fără scop lucrativ în 

serviciul gospodăriilor populației 

(c) a administrațiilor publice 

(d) totală 
 

Formarea brută de capital: 

(e) formarea brută de capital fix 

(f) variația stocurilor (1) 

(g) variația obiectelor de valoare (1) 

(h) variația stocurilor și a obiectelor de 

valoare 

(i) totală 

Exporturi (2): 

(j) intra UE 

 (j1) - către S.2I statele membre a 

căror monedă este euro, Banca 

Centrală Europeană și alte 

instituții și organisme ale zonei 

euro(2)  

 (j2) - către state membre S.xx (S.21 

- S.2I) a căror monedă nu este euro 

și instituții și organisme ale Uniunii 

Europene (cu excepția Băncii 

Centrale Europene și a altor 

instituții și organisme ale zonei 

euro)  

(k) extra UE(2) 

(l) totală 
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∑ (1) (2)  
Consumul intermediar total în prețuri de 

bază, pe produse 
 

Utilizări finale în prețuri de bază, pe 

tipuri de utilizări 
 

Total utilizări în 

prețuri de bază 

Utilizări de produse importate  
Consumul intermediar total de produse 

importate, pe produse, CIF 
 Utilizări finale de produse importate, CIF  Total importuri  

Impozite minus subvenții pe 

produse 
(3) 

Impozite minus subvenții pe produse, pe 

produse 
 

Impozite minus subvenții pe produse, pe 

tipuri de utilizări finale 
 

Total impozite 

minus subvenții pe 

produse  

∑ (1) + (3) (4) 
Consumul intermediar total în prețuri de 

achiziție, pe produse 
 

Total utilizări finale, pe tipuri de utilizări 

în prețuri de achiziție 
 

Total utilizări în 

prețuri de achiziție 

- Remunerarea salariaților 

 Salarii și indemnizații  

- Alte impozite minus subvenții 

pentru producție 

- Consumul de capital fix 

- Excedentul net de exploatare 

- Excedentul brut de exploatare 

 Venitul mixt brut (1) 

(5)   

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Valoarea adăugată brută în prețuri 

de bază 
(6)   - - - 

Total producție în prețuri de bază (7)   - - - 
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Importuri intra UE CIF (2) 

- importuri din statele membre 

S.2I a căror monedă este 

euro, Banca Centrală 

Europeană și alte instituții și 

organisme ale zonei euro 

(CIF) (2) 
- importuri din state membre 

S.xx (S.21 - S.2I) a căror 

monedă nu este euro și 

instituții și organisme ale 

Uniunii Europene (cu 

excepția Băncii Centrale 

Europene și a altor instituții și 

organisme ale zonei euro) 

(CIF) (2) 
Importuri extra UE CIF (2) 

(8)   

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

∑ (8) (9) Importuri CIF, pe produse     
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Total resurse în prețuri de bază (10) Resurse în prețuri de bază, pe produse     

 

* Defalcare ramură de activitate cu ramură de activitate, cu condiția ca aceasta să constituie o bună aproximare a celei produs cu produs. 

** Transmiterea celor două tabele suplimentare menționate mai jos este obligatorie în prețuri curente: 

- tabelul simetric intrări-ieșiri pentru producția internă la prețuri de bază [compuse din blocul de linii (1), blocul de linii (2), linia „utilizări finale de produse importate”, 

blocurile de linii (3) și (4)] 

- tabelul simetric intrări-ieșiri pentru importuri la prețuri de bază [compuse din blocurile de linii (1) și (2)] 

*** Numai pentru subtabelul referitor la producția internă. 

(1) Facultativ. 

(2) Importurile și exporturile se vor defalca pe: 

 (j) S.21 State membre, instituții și organisme ale Uniunii Europene, (j1) statele membre S.2I a căror monedă este euro, Banca Centrală Europeană și alte instituții și 

organisme ale zonei euro, (j2) State membre S.xx (S.21 - S.2I) a căror monedă nu este euro și instituții și organisme ale Uniunii Europene (cu excepția Băncii Centrale 

Europene și a altor instituții și organisme ale zonei euro), și (k) State non-membre și organizații internaționale nerezidente în Uniunea Europeană, ținând seama de 

următoarele: 

 defalcările UEM și UE ar trebui să reprezinte componența efectivă la finalul fiecărei perioade de referință („componență în schimbare”); 

 statele membre a căror monedă este euro trebuie să furnizeze toate defalcările menționate la (j), (j1), (j2) și (k); statele membre a căror monedă nu este euro 

ar trebui să furnizeze defalcările menționate la (j) și (k), dar furnizarea defalcărilor menționate la (j1) și (j2) este facultativă; 

 datele ar trebui furnizate în CUP. 

 (3) Conceptul care urmează să fie aplicat datelor în funcție de produs din tabelele resurselor și utilizărilor și din tabelele simetrice intrări-ieșiri este conceptul intern. 

Ajustările conceptului național (cumpărări directe efectuate în străinătate de rezidenți și cumpărări efectuate pe teritoriul național de nerezidenți) sunt incluse ca total pe 

rânduri. Cheltuiala pentru consum final pe gospodării și pe produse nu include cumpărările directe efectuate în străinătate de rezidenți. Cheltuiala pentru consum final 

pe gospodării și pe produse include cumpărările efectuate pe teritoriul național de nerezidenți. Exporturile (FOB) pe produse nu includ cumpărările efectuate pe 

teritoriul național de nerezidenți. 
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 (4) Transmiterea tuturor tabelelor simetrice intrări-ieșiri în prețurile anilor anteriori este facultativă. 
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Tabelul 20 – Clasificare încrucișată a activelor fixe, pe ramuri de activitate și pe active (stocuri) 

 

Cod Lista variabilelor 

Defalcarea 

pe ramuri de 

activitate(1) 

Cheltuieli 

curente cu 

înlocuirea 

Cheltuielile 

anului 

precedent cu 

înlocuirea 

AN.11g 1. Active fixe brute ▌ x x 

AN.111g 2. Locuințe brute 
A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.112g 
3. Alte clădiri și construcții 

civile brute 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.113g+AN.114g 

4. Mașini și echipamente brute 

+ sisteme de armament 

brute 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.1131g 
5. Echipamente de transport 

brute 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.1132g 6. Echipamente TIC brute  x x 

AN.11321g 7. Echipamente hardware brute  x x 

AN.11322g 
8. Echipamente de 

telecomunicații brute 
 x x 

AN.1139g+AN.114g 

9. Alte mașini și echipamente 

brute + sisteme de 

armament brute 

 x x 

AN.115g 
10. Resurse biologice cultivate 

brute 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.117g 
11. Drepturi de proprietate 

intelectuală brute 
 x x 

AN.1173g 
12. Software și baze de date 

brute 
 x x 

AN.11n 13. Active fixe nete  x x 

AN.111n 14. Locuințe nete 
A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.112n 
15. Alte clădiri și construcții 

civile nete 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 
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AN.113n+AN.114n 
16. Mașini și echipamente nete 

+ sisteme de armament nete 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.1131n 
17. Echipamente de transport 

nete 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.1132n 18. Echipamente TIC nete  x x 

AN.11321n 19. Echipamente hardware nete  x x 

AN.11322n 
20. Echipamente de 

telecomunicații nete 
 x x 

AN.1139n+AN.114n 

21. Alte mașini și echipamente 

nete + sisteme de armament 

nete 

 x x 

AN.115n 
22. Resurse biologice cultivate 

nete 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.117n 
23. Drepturi de proprietate 

intelectuală nete 
 x x 

AN.1173n 
24. Software și baze de date 

nete 
 x x 

 

 (1) A*21 ▌obligatoriu 

  A*38/A*64: facultativ 

Dacă nu este indicată nicio defalcare, se va înțelege economia totală. 
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Tabelul 22 - Clasificare încrucișată a formării brute de capital fix (FBCF) 

pe ramuri de activitate și pe active (operațiuni) 

 

Cod Lista variabilelor 

Defalcarea 

pe ramuri de 

activitate(1) 

Prețuri 

curente 

Prețurile 

anului 

precedent și 

volume 

înlănțuite(3) 

P.51g_AN.11 
1. Formare brută de capital 

fix (FBCF) în active fixe 
 x x 

P.51g_AN.111 2. FBCF în locuințe 
A*21/A*38/A*6

4 
x x 

P.51g_AN.112 
3. FBCF în alte clădiri și 

construcții civile 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

P.51g_AN.113+AN.

114 

4. FBCF în mașini și 

echipamente + sisteme de 

armament 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

P.51g_AN.1131 
5. FBCF în echipamente de 

transport 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

P.51g_AN.1132 
6. FBCF în echipamente TIC 

(2) 
 x x 

P.51g_AN.11321 
7. FBCF în echipamente 

hardware (2) 
 x x 

P.51g_AN.11322 
8. FBCF în echipamente de 

telecomunicații (2) 
 x x 

P.51g_AN.1139+AN

.114 

9. FBCF în alte mașini și 

echipamente + sisteme de 

armament (2) 

 x x 

P.51g_AN.115 
10. FBCF în resurse biologice 

cultivate 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

P.51g_AN.117 
11. FBCF în drepturi de 

proprietate intelectuală 
 x x 

P.51g_AN.1173 
12. FBCF în software și baze 

de date (2) 
 x x 

 

(1)  A*21 ▌obligatoriu 

  A*38/A*64: facultativ 

Dacă nu este indicată nicio defalcare, se va înțelege economia totală. 

(2) Facultativ pentru anii de referință dinainte de 2000. Obligatoriu pentru anii de referință începând din 2000. 

(3) Datele exprimate în prețurile anului anterior nu se furnizează pentru anul de referință 1995. 
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Tabelul 26 – Conturile de patrimoniu pentru active nefinanciare 

 

Cod Lista variabilelor 
Defalcarea 

pe sectoare 

AN.1 1. Active nefinanciare produse(3) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.11+AN.12 2. Active fixe + Stocuri (1) 
S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + 

S.15(4) 

AN.11 3. Active fixe (2) 
S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + 

S.15(4) 

AN.111 4. Locuințe S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.112 5. Alte clădiri și construcții civile(2) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1121 6. Clădiri, altele decât locuințe(1) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1122 7. Alte construcții civile(1) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.113+AN.114 
8. Mașini și echipamente + sisteme de 

armament(2) 
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.115 9. Resurse biologice cultivate(2) 
S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + 

S.15(4) 

AN.117 10. Drepturi de proprietate intelectuală (2) 
S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + 

S.15(4) 

AN.1171 11. Cercetare și dezvoltare(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1172 12. Prospecțiuni și evaluări miniere și petroliere(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1173 13. Software și baze de date(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1174 
14. Lucrări recreative, opere literare sau artistice 

originale(3)  
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1179 15. Alte drepturi de proprietate intelectuală(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.12 16. Stocuri(1) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.13 17. Obiecte de valoare(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.2 18. Active nefinanciare neproduse(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 
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AN.21 19. Resurse naturale(3) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.211 20. Terenuri 
S.1(3), S.11(3), S.12(3), S.13(3),S.14 

+ S.15(4) 

AN.212 21. Rezerve de minereuri și resurse energetice(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.213 + 

AN.214 

22. Resurse biologice necultivate și rezerve de 

apă(3)  
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.215 23. Alte resurse naturale(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.22 24. Contracte, contracte de leasing și licențe(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.23 
25. Achiziții minus vânzări de fonduri 

comerciale și active comerciale(3)  
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

 

Unitate: prețuri curente  

(1) Date pentru anii de referință dinainte de 2012, care se transmit facultativ. Transmiterea este obligatorie 

pentru anii de referință începând din 2012.  

(2) Date pentru anii de referință dinainte de 2000, care se transmit facultativ. Datele pentru anii de referință 

2000 – 2011 se transmit obligatoriu pentru economia totală. Transmiterea este obligatorie pentru 

economia totală și pentru sectoarele instituționale pentru anii de referință începând din 2012. 

(3) Facultativ. 

(4) Prima transmitere în 2017. 
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Tabelul 27 (1)– Conturile financiare trimestriale ale administrațiilor publice 

 

Cod Operațiune / Sold 
Active / 

pasive 

Sectoare și subsectoare ▌ 

(2)(3) 

F Operațiuni financiare 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.1 Aur monetar și drepturi speciale de tragere (DST) 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.2 Numerar și depozite 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.21 Numerar Pasive S.1311 

F.3 Titluri de natura datoriei 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.31 Titluri pe termen scurt 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.32 Titluri pe termen lung 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.4 Credite 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.41 Credite pe termen scurt 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.42 Credite pe termen lung 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.5 Participații și acțiuni ale fondurilor de investiții  
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.51 

 

Participații 

 

Active S.13 

F.52 Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții Active S.13 

F.6 Sisteme de asigurări, pensii și garanții standard 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.61 Provizioane tehnice de asigurări generale 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.63+F.64

+F.65  

Drepturi de pensie, drepturi ale fondurilor de 

pensie asupra administratorilor fondurilor de 

pensii și drepturi la prestații, altele decât pensiile  

Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 
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F.66  

 

Provizioane pentru opțiuni de cumpărare în 

cadrul garanțiilor standard 

Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.7 
Instrumente financiare derivate și opțiuni pe 

acțiuni ale angajaților 

Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.8 Alte conturi de primit / de plătit 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

LE Sold 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.1 Aur monetar și drepturi speciale de tragere (DST) 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.2 Numerar și depozite 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.21 Numerar Pasive S.1311 

AF.3 Titluri de natura datoriei 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.31 Titluri pe termen scurt 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.32 Titluri pe termen lung 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.4 Credite 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.41 Credite pe termen scurt 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.42 Credite pe termen lung 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.5 Participații și acțiuni ale fondurilor de investiții  
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.51 Participații Active S.13 

AF.52 Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții Active S.13 

AF.6 Sisteme de asigurări, pensii și garanții standard 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.61 Provizioane tehnice de asigurări generale  
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.63+AF

.64+AF.65  

Drepturi de pensie, drepturi ale fondurilor de 

pensie asupra administratorilor fondurilor de 

pensii și drepturi la prestații, altele decât pensiile  

Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 
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AF.66  
Provizioane pentru opțiuni de cumpărare în 

cadrul garanțiilor standard 

Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.7 
Instrumente financiare derivate și opțiuni pe 

acțiuni ale angajaților 

Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.8 Alte conturi de primit / de plătit 
Active / 

pasive 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

 Informații de contrapartidă(4) / Operațiuni   

F.31 Titluri pe termen scurt Active 

S.1311 și S.1314 față de: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

F.32 Titluri pe termen lung Active 

S.1311 și S.1314 față de: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

F.41 Credite pe termen scurt Active 

S.1311 și S.1314 față de: 

S.11, S.12(5), S.128+S.129, 

S.14+S.15, S.2(5) 

F.41 Credite pe termen scurt Pasive 

S.1311 și S.1314 față de: 

S.11(5), S.12(5), 

S.128+S.129, S.2(5) 

F.42 Credite pe termen lung Active 

S.1311 și S.1314 față de: 

S.11, S.12(4), S.128+S.129, 

S .14+S.15, S.2(4) 

F.42 Credite pe termen lung Pasive 

S.1311 și S.1314 față de: 

S.11(5), S.12(5), 

S.128+S.129, S.2(5) 

F.5 Participații și acțiuni ale fondurilor de investiții  Active 

S.1311 și S.1314 față de: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 
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 Informații de contrapartidă(4) / Sold   

AF.31 Titluri pe termen scurt Active 

S.1311 și S.1314 față de: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

AF.32 Titluri pe termen lung Active 

S.1311 și S.1314 față de: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

AF.41 Credite pe termen scurt Active 

S.1311 și S.1314 față de: 

S.11, S.12(5), S.128 

+S.129, S.14+S.15, S.2(5) 

AF.41 Credite pe termen scurt Pasive 

S.1311 și S.1314 față de: 

S.11(5), S.12(5), S.128 

+S.129, S.2(5) 

AF.42 Credite pe termen lung Active 

S.1311 și S.1314 față de: 

S.11, S.12(5), S.128 

+S.129, S.14+S.15, S.2(5) 

AF.42 Credite pe termen lung Pasive 

S.1311 și S.1314 față de: 

S.11(5), S.12(5), S.128 

+S.129, S.2 (5) 

AF.5 Participații și acțiuni ale fondurilor de investiții  Active 

S.1311 și S.1314 față de: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

 

(1) Statele membre prezintă Comisiei (Eurostat) o descriere a surselor și a metodelor utilizate pentru compilarea 

datelor la data la care încep să transmită tabelul 27. Statele membre informează Comisia (Eurostat) cu privire 

la eventualele modificări aduse descrierii inițiale atunci când comunică datele revizuite. 

(2) Defalcare pe subsectoare ale administrațiilor publice: 

 - S.13 Administrații publice 

 - S.1311 Administrația centrală 

 - S.1312  Administrațiile statelor federale 

 - S.1313 Administrația locală 

 - S.1314  Fonduri de securitate socială 
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(3) Consolidare: 

 - S.13 consolidat și neconsolidat 

 - alte subsectoare: consolidate 

(4) Informații de contrapartidă – sectoare și subsectoare de contrapartidă:  

 - S.11 Societăți nefinanciare 

 - S.12 Societăți financiare 

 - S.128+S.129 Societăți de asigurare și fonduri de pensii 

 - S.14+S.15 Gospodăriile populației și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației 

 - S.2 Restul lumii 

(5) Facultativ. 
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Tabelul 28 – Datoria publică (criteriul de la Maastricht) pentru administrațiile publice - date trimestriale  

Cod Pasive(1)  
Sectoare și 

subsectoare(2)(3) 

GD Total 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.2 Numerar și depozite 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.21  Numerar 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.22 

+AF.29 
 Depozite 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.3 Titluri de natura datoriei 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.31  Pe termen scurt 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.32  Pe termen lung 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.4 Credite 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.41  Pe termen scurt 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.42  Pe termen lung 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

 

(1) La valoarea la vedere de la sfârșitul trimestrului. 

(2) Defalcare pe subsectoare ale administrațiilor publice: 

 - S.13 Administrații publice  

 - S.1311 Administrația centrală 

 - S.1312  Administrațiile statelor federale 

 - S.1313  Administrațiile locale 

 - S.1314  Fonduri de securitate socială 

(3) Datele referitoare la subsectoare ar trebui consolidate în cadrul fiecărui subsector, dar nu și între subsectoare. 
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Tabelul 29: Drepturi de pensie acumulate la zi în domeniul asigurărilor sociale (7) (8) 

 

Rel

ații 
Cod 

Râ

nd 

nr. 

Înregistrare Conturi naționale principale 

Nu este inclus în 

conturile naționale 

principale 

Total 

sisteme  

de pensii 

▌ 

Contrapar

tide:  

Drepturi 

de pensie 

ale 

gospodări

ilor 

populației 

nereziden

te(4)  

Managerul 

fondului de pensii 

Altele decât administrațiile 

publice 
Administrații publice 

 

Sistem

e de 

cotizaț

ii 

predef

inite 

Sisteme de 

prestații 

predefinite și 

alte(1) 

sisteme de 

cotizații 

nedefinite 

Tot

al 

Sisteme 

de 

cotizații 

predefinit

e▌  

Sisteme de prestații predefinite 

pentru salariații administrațiilor 

publice(2) 

 

Clasificat

e în 

sectorul 

societățil

or 

financiare

▌  

clasificate 

în 

sectorul 

administr

ațiilor 

publice (3) 

clasificate 

în 

sectorul 

administr

ațiilor 

publice 

Sisteme 

de pensii 

de 

securitate 

socială 

Cod 
XPC1

W 
XPB1W 

XP

CB

1W 

XPCG XPBG12 XPBG13 
XPBOUT

13 
XP1314 XPTOT ▌ 

XPTOTN

RH 

Coloana nr. A B C D E F G H I ▌ J  

   Contul de patrimoniu de deschidere 

 

XA

F63

LS 

1 Drepturi de pensie 

▌ 
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   Variații ale drepturilor de pensie datorate operațiunilor 

Σ 

de 

la 

2.1 

la 

2.4 

XD

61p 
2 Creșterea 

drepturilor de 

pensie datorată 

cotizațiilor sociale   

          

 

XD

611

1 

2.

1 

Cotizații sociale 

efective în sarcina 

angajatorilor  

          

 

XD

612

1 

2.

2 

Cotizații sociale 

imputate în 

sarcina 

angajatorilor  

          

 

XD

613

1 

2.

3 

Cotizații sociale 

efective în sarcina 

gospodăriilor 

populației  

          

 

XD

614

1 

2.

4 

Cotizații sociale 

suplimentare în 

sarcina 

gospodăriilor 

populației(5)  

          

 

XD

61S

C 

2.

5 

Minus: Tarife 

pentru serviciile 

prestate de 

sistemul de pensii  
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XD6

19 
3 

Alte variații 

(actuariale) ale 

drepturilor de 

pensie în sistemele 

de pensii de 

securitate socială  

          

 
XD6

2p 
4 

Reducerea 

drepturilor de 

pensie datorată 

plății prestațiilor 

de pensii  

          

2 + 

3 - 

4 

XD8 5 

Variații ale 

drepturilor de 

pensie datorate 

cotizațiilor sociale 

și prestațiilor de 

pensii  

          

 
XD8

1 
6 

Transferuri de 

drepturi de pensie 

între sisteme  

          

 
XD8

2 
7 

Variația drepturilor 

de pensie datorată 

modificărilor 

negociate ale 

structurii 

sistemului  
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   Variații ale drepturilor de pensie datorate altor fluxuri 

 XK7 8 

Variații ale 

drepturilor ca 

urmare a 

reevaluărilor(6)  

          

 XK5 9 

Variații ale 

drepturilor de 

pensie datorate 

altor modificări de 

volum 6)  

          

   Contul de patrimoniu de închidere 

1+ 

Σ 

de 

la 5 

la 9 

XA

F63

LE 

10 

Drepturi de 

pensie▌ 

           

   Indicatori asociați 

 XP1 11 Producția            
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(1) Aceste alte sisteme de cotizații nedefinite, adesea descrise drept sisteme hibrid, cuprind atât un element de 

prestații predefinite, cât și un element de cotizații predefinite. 

(2) Sisteme ▌organizate de administrațiile publice pentru actualii și foștii lor salariați. 

(3) Acestea sunt sisteme neautonome de prestații predefinite ale căror drepturi de pensie sunt înregistrate în 

conturile naționale principale. 

(4) Datele echivalente ▌pentru gospodăriile populației nerezidente vor fi prezentate separat numai dacă relațiile 

referitoare la pensii cu restul lumii sunt semnificative. 

(5) Aceste suplimente reprezintă câștigurile realizate din creanțele membrilor asupra sistemelor de pensii; pentru 

sistemele cu cotizații predefinite, aceste câștiguri provenind din investițiile activelor, iar pentru sistemele cu 

prestații predefinite, acestea rezultând din aplicarea ratei de actualizare. 

(6) O defalcare mai detaliată a acestor poziții trebuie realizată pentru coloanele G și H, pe baza modelelor de 

calcule efectuate pentru aceste sisteme. Căsuțele evidențiate cu █ nu se aplică; căsuțele evidențiate cu ▒ vor 

conține date care nu se regăsesc în conturile naționale principale 

(7) Datele pentru coloanele G și H trebuie să cuprindă trei baze de date pe baza calculelor actuariale efectuate 

pentru respectivele sisteme de pensii. Bazele de date respective trebuie să reflecte rezultatele analizei de 

sensibilitate referitoare la cei mai importanți parametri ai calculelor, după cum au convenit pe de o parte 

statisticienii, iar pe de altă parte experții în îmbătrânirea populației, care lucrează sub auspiciile Comitetului 

pentru politică economică. Parametrii care trebuie folosiți sunt clarificați în conformitate cu articolul 2 alinatul 

(3) din prezentul regulament. 

(8) Datele pentru anul de referință 2012 urmează să fie transmise facultativ. Transmiterea datelor este 
obligatorie pentru anii de referință începând din 2015. 


