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REGULAMENT (CE) NR 251/2009 AL COMISIEI
din 11 martie 2009
de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European
și al Consiliului în ceea ce privește seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale
de întreprinderi și adaptările necesare în urma revizuirii clasificării statistice a produselor în funcție
de domeniul de activitate (CPA)
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 295/2008 (1) al
Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008
privind statisticile structurale de întreprindere, în special articolul 11 alineatul (2) literele (b) și (e),
întrucât:
(1)

(2)

(3)

(4)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 (2) a stabilit un
cadru comun pentru elaborarea de statistici comunitare
privind structura, activitatea, competitivitatea și performanțele întreprinderilor din Comunitate. Din motive de claritate
și raționalizare, regulamentul respectiv a fost reformat,
aducându-se modificări substanțiale anumitor dispoziții.
Regulamentul (CE) nr. 2701/98 al Comisiei privind seriile
de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de
întreprindere (3) trebuie modificat pentru a lua în considerare aceste modificări. Pentru o mai mare claritate,
acesta ar trebui înlocuit de prezentul regulament.
Este necesar să se specifice frecvența elaborării statisticilor
structurale multianuale de întreprinderi și defalcarea
rezultatelor pentru producerea statisticilor structurale de
întreprinderi, în scopul producerii de date comparabile și
armonizate între statele membre.
se impune adaptarea anumitor titluri ale caracteristicilor
anexei V, ca urmare a revizuirii clasificării statistice a
produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA).

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme
cu avizul Comitetului pentru programul statistic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Frecvența elaborării statisticilor multianuale și defalcarea rezultatelor menționate la articolele 3 și 7 din Regulamentul (CE)
nr. 295/2008 sunt conforme cu cele menționate în seriile de date
care figurează în anexa I la prezentul regulament.
Statele membre produc aceste serii de date pentru anul de
referință 2008 și pentru anii ulteriori.
Articolul 2
Regulamentul (CE) nr. 2701/98 se abrogă.
Totuși, acesta continuă să fie aplicat cu privire la seriile de date
care trebuie transmise pentru anii de referință până în 2007
inclusiv.
Articolul 3
Anexa V la Regulamentul nr. 295/2008 se modifică astfel cum se
indică în anexa II la prezentul regulament.
Articolul 4
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 Bruxelles, 11 martie 2008.
Pentru Comisie
Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei

(1) JO L 97, 9.4.2008, pp. 13-59.
(2) JO L 14, 17.1.1997, p. 1.
(3) JO L 344, 18.12.1998, p. 81.
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ANEXA I
SERII DE DATE

1.

SERVICII
Tabel rezumativ
Codul seriilor

1A
1B
1C
1D
1E
1P

Titlu

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul serviciilor
Statistici anuale de întreprinderi pe clase de mărime în domeniul serviciilor
Statistici regionale anuale în domeniul serviciilor
Statistici anuale de întreprinderi privind activitățile băncii centrale
Statistici anuale de întreprinderi privind grupele speciale de activități
Rezultate preliminare anuale în domeniul serviciilor

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul serviciilor enumerate în anexa I secțiunea 4 alineatele (3) și (4) la
Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de
întreprindere

Seria 1A
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul serviciilor

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunile H-J și L-N și diviziunea 95

Caracteristici

Caracteristica din anexa I secțiunea 4 alineatul (3):
11 11 0 Număr de întreprinderi
Caracteristicile din anexa I secțiunea 4 alineatul (4):
12 11 0 Cifră de afaceri
12 12 0 Valoarea producției
12 15 0 Valoarea adăugată la costul factorilor
12 17 0 Excedent brut de exploatare
13 11 0 Total achiziții de bunuri și servicii
13 12 0 Achiziții de bunuri și servicii în scopul revânzării ca atare
13 13 1 Plăți pentru agențiile de plasare forță de muncă
13 31 0 Costuri cu personalul
13 32 0 Cheltuieli cu remunerațiile
13 33 0 Cheltuielile cu asigurările sociale
15 11 0 Investiții brute în bunuri corporale
16 11 0 Numărul de persoane ocupate (1)
16 13 0 Numărul de salariați (1)
16 14 0 Număr de salariați în echivalent timp complet

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

(1)

de
de
de
de

4
3
2
1

cifre al NACE Rev.2 (clase)
cifre al NACE Rev.2 (grupe)
cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Caracteristica 16 12 0 „Număr de persoane angajate neplătite” poate fi transmisă de către autoritățile raportoare. Dacă nu este
furnizată, aceasta va fi calculată ca diferența dintre valorile oferite pentru variabilele 16 11 0 și 16 13 0. Datele vor fi considerate
confidențiale dacă variabila 16 11 0 și/sau variabila 16 13 0 sunt confidențiale.

Statistici anuale de întreprinderi pe clase de mărime în domeniul serviciilor enumerate în anexa I secțiunea 4
alineatele (3) și (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile
structurale de întreprindere

Seria 1B
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi pe clasa de mărime în domeniul serviciilor

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual
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Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunile H-J și L-N și diviziunea 95

Caracteristici

Caracteristica din anexa I secțiunea 4 alineatul (3):
11 11 0 Număr de întreprinderi
Caracteristicile din anexa I secțiunea 4 alineatul (4):
12 11 0 Cifră de afaceri
12 15 0 Valoarea adăugată la costul factorilor
16 11 0 Numărul de persoane ocupate

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 3 cifre al NACE Rev.2 (grupe)
Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Nivelul de defalcare pe
clase de mărime

Numărul de persoane angajate: 0-1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+, total

Statistici regionale anuale în domeniul serviciilor enumerate în anexa I secțiunea 4 alineatele (3) și (5) la
Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de
întreprindere
Seria 1C
Denumirea seriei

Statistici regionale anuale în domeniul serviciilor

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunile H-J și L-N și diviziunea 95

Caracteristici

Caracteristica din anexa I secțiunea 4 alineatul (3):
11 21 0 Număr de unități locale
Caracteristicile din anexa I secțiunea 4 alineatul (5):
13 32 0 Cheltuieli cu remunerațiile
16 11 0 Numărul de persoane ocupate

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Nivelul de defalcare regională

NUTS 2, NUTS1, NUTS0.

Statistici anuale de întreprinderi privind activitățile băncii centrale enumerate în anexa I secțiunea 4 alineatele (3) și (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile
structurale de întreprindere
Seria 1D
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi privind activitățile băncii centrale

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 clasa 64.11

Caracteristici

Caracteristica din anexa I secțiunea 4 alineatul (3):
11 11 0 Număr de întreprinderi
Caracteristicile din anexa I secțiunea 4 alineatul (4):
12 12 0 Valoarea producției
12 15 0 Valoarea adăugată la costul factorilor
12 17 0 Excedent brut de exploatare
13 11 0 Total achiziții de bunuri și servicii
13 13 1 Plăți pentru agențiile de plasare forță de muncă
13 31 0 Costuri cu personalul
13 32 0 Cheltuieli cu remunerațiile
13 33 0 Cheltuielile cu asigurările sociale
15 11 0 Investiții brute în bunuri corporale
16 11 0 Numărul de persoane ocupate
16 13 0 Numărul de salariați
16 14 0 Număr de salariați în echivalent timp complet

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 4 cifre al NACE Rev.2 (clase)

Statistici anuale de întreprinderi privind grupele speciale de activități enumerate în anexa I secțiunea 4 alineatele (3) și (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile
structurale de întreprindere

31.3.2009

31.3.2009
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Seria 1E
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi privind grupele speciale de activități

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

Grupe speciale

Caracteristici

Caracteristica din anexa I secțiunea 4 alineatul (3):
11 11 0 Număr de întreprinderi
Caracteristicile din anexa I secțiunea 4 alineatul (4):
12 11 0 Cifră de afaceri
12 12 0 Valoarea producției
12 15 0 Valoarea adăugată la costul factorilor
12 17 0 Excedent brut de exploatare
13 11 0 Total achiziții de bunuri și servicii
13 12 0 Achiziții de bunuri și servicii în scopul revânzării ca atare
13 13 1 Plăți pentru agențiile de plasare forță de muncă
13 31 0 Costuri cu personalul
13 32 0 Cheltuieli cu remunerațiile
13 33 0 Cheltuielile cu asigurările sociale
15 11 0 Investiții brute în bunuri corporale
16 11 0 Numărul de persoane ocupate (1)
16 13 0 Numărul de salariați (1)
16 14 0 Număr de salariați în echivalent timp complet

Nivelul de defalcare a activităților

Grupe speciale

(1)

B_TO_N_X_K Totalul economiei de întreprinderi excluzând activitățile financiare și de
asigurare
ICT_T
Total TIC (NACE Rev.2: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8+27.31+95.1
+46.5+47.4+58.2+61+62+63.1)
ICT_M
Producție TIC (NACE Rev.2: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8+27.31)
ICT_S
Servicii legate de TIC (NACE Rev.2: 95.1+46.5+47.4+58.2+61+62
+63.1)
HIT
Producție de tehnologie înaltă (NACE Rev.2 21+26+30.3+32.5)
MHT
Producție de tehnologie medie-înaltă (NACE Rev.2 20+25.4+27+28
+29+30-30.3+33)
MLT
Producție de tehnologie medie-joasă (NACE Rev.2 19+22+23+24+2525.4)
LOT
Producție de tehnologie joasă (NACE Rev.2 10+11+12+13+14+15+16
+17+18+31+32-32.5)
INF
Sectorul informațional (NACE Rev.2 58.1+59.1+59.2+60+63+9)
HITS
Servicii de tehnologie înaltă (NACE Rev.2 53+58+60+61+62+63+72)
KWNMS
Servicii de piață cu grad ridicat de cunoștințe (NACE Rev.2 50+51+68
+69+70+71+73+74+77+78+80+81+82)
CRA
Servicii informatice (NACE Rev.2 58.2+62+63.1)

Caracteristica 16 12 0 „Număr de persoane angajate neplătite” poate fi transmisă de către autoritățile raportoare. Dacă nu este
furnizată, aceasta va fi calculată ca diferența dintre valorile oferite pentru variabilele 16 11 0 și 16 13 0. Datele vor fi considerate
confidențiale dacă variabila 16 11 0 și/sau variabila 16 13 0 sunt confidențiale.

Rezultate anuale preliminare în domeniul serviciilor enumerate în anexa I secțiunea 8 la Regulamentul (CE)
nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere

Seria 1P
Denumirea seriei

Rezultate preliminare anuale în domeniul serviciilor

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunile H-J și L-N și diviziunea 95

Caracteristici

Caracteristici din anexa I secțiunea 8:
12 11 0 Cifră de afaceri
16 11 0 Numărul de persoane ocupate

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 3 cifre al NACE Rev.2 (grupe)
Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Rezultatele preliminare sunt transmise în termen de 10 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință.
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INDUSTRIE

Tabel rezumativ
Codul seriilor

2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
2I
2J
2K
2P

Titlu

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul industriei
Statistici anuale de întreprinderi pe clase de mărime în domeniul industriei
Statistici regionale anuale în domeniul industriei
Statistici anuale pentru unități tip de activitate (UTA) în domeniul industriei
Statistici multianuale de întreprinderi – investiții necorporale în domeniul industriei
Statistici multianuale de întreprinderi – subcontractare în domeniul industriei
Statistici multianuale de întreprinderi – defalcarea cifrei de afaceri în domeniul industriei
Statistici anuale de întreprinderi privind cheltuielile de protecția mediului defalcate pe domenii
ecologice în domeniul industriei
Statistici anuale de întreprinderi privind cheltuielile de protecția mediului defalcate pe clase de mărime
(număr de persoane angajate) în domeniul industriei
Statistici multianuale de întreprinderi privind cheltuielile de protecția mediului defalcate pe domenii
ecologice în domeniul industriei
Statistici multianuale de întreprinderi privind cheltuielile de protecția mediului defalcate pe clase de
mărime (număr de persoane angajate) în domeniul industriei
Rezultate preliminare anuale în domeniul industriei

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul industriei enumerate în anexa II secțiunea 4 alineatele (2) și (3) la
Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de
întreprindere

Seria 2A
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul industriei

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunile B-E

Caracteristici

Caracteristicile din anexa II secțiunea 4 alineatul (2):
11 11 0 Număr de întreprinderi
Caracteristicile din anexa II secțiunea 4 alineatul (3):
12 11 0 Cifră de afaceri
12 12 0 Valoarea producției
12 13 0 Marja brută pentru bunuri destinate revânzării
12 15 0 Valoarea adăugată la costul factorilor
12 17 0 Excedent brut de exploatare
13 11 0 Total achiziții de bunuri și servicii
13 12 0 Achiziții de bunuri și servicii în scopul revânzării ca atare
13 13 1 Plăți pentru agențiile de plasare forță de muncă
13 21 3 Variația stocurilor de produse finite și în curs de fabricare realizate de
unitate
13 31 0 Costuri cu personalul
13 32 0 Cheltuieli cu remunerațiile
13 33 0 Cheltuielile cu asigurările sociale
13 41 1 Plăți pentru chirii pe termen lung și pentru leasing operațional
15 11 0 Investiții brute în bunuri corporale
15 12 0 Investiții brute în terenuri
15 13 0 Investiții brute în clădiri și structuri existente
15 14 0 Investiții brute în construcția și modificarea clădirilor
15 15 0 Investiții brute în utilaje și echipamente
15 21 0 Vânzări de imobilizări corporale
16 11 0 Numărul de persoane ocupate (1)
16 13 0 Numărul de salariați (1)
16 14 0 Număr de salariați în echivalent timp complet
16 15 0 Număr de om/ore lucrate pe salariat
18 11 0 Cifra de afaceri din activitatea principală la nivelul de trei cifre al NACE
Rev. 2
20 11 0 Achiziții de produse energetice (sunt excluse secțiunile D și E din NACE
Rev.2)

31.3.2009

31.3.2009

RO

Nivelul de defalcare a activităților

(1)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

de
de
de
de
de

3
4
3
2
1

cifre al NACE Rev.2 (grupe) pentru caracteristica 18 11 0
cifre al NACE Rev.2 (clase)
cifre al NACE Rev.2 (grupe)
cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
literă al NACE Rev.2 (secțiuni) pentru toate celelalte caracteristici

Caracteristica 16 12 0 „Număr de persoane angajate neplătite” poate fi transmisă de către autoritățile raportoare. Dacă nu este
furnizată, aceasta va fi calculată ca diferența dintre valorile oferite pentru variabilele 16 11 0 și 16 13 0. Datele vor fi considerate
confidențiale dacă variabila 16 11 0 și/sau variabila 16 13 0 sunt confidențiale.

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime în domeniul industriei enumerate în anexa II
secțiunea 4 alineatele (2) și (3) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind
statisticile structurale de întreprindere
Seria 2B
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime în domeniul industriei

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunile B-E

Caracteristici

Caracteristica din anexa II secțiunea 4 alineatul (2):
11 11 0 Număr de întreprinderi
Caracteristicile din anexa II secțiunea 4 alineatul (3):
12 11 0 Cifră de afaceri
12 12 0 Valoarea producției
12 15 0 Valoarea adăugată la costul factorilor
12 17 0 Excedent brut de exploatare
13 11 0 Total achiziții de bunuri și servicii
13 31 0 Costuri cu personalul
13 32 0 Cheltuieli cu remunerațiile
13 33 0 Cheltuielile cu asigurările sociale
16 11 0 Numărul de persoane ocupate
16 13 0 Numărul de salariați
16 15 0 Număr de om/ore lucrate pe salariat

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 3 cifre al NACE Rev.2 (grupe)
Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Nivelul de defalcare pe
clase de mărime

Numărul de persoane angajate: 0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+, total

Statistici regionale anuale în domeniul serviciilor enumerate în anexa II secțiunea 4 alineatele (2) și (5) la
Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de
întreprindere
Seria 2C
Denumirea seriei

Statistici regionale anuale în domeniul industriei

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunile B-E

Caracteristici

Caracteristica din anexa II secțiunea 4 alineatul (2):
11 21 0 Număr de unități locale
Caracteristicile din anexa II secțiunea 4 alineatul (5):
13 32 0 Cheltuieli cu remunerațiile
16 11 0 Numărul de persoane ocupate

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Nivelul de defalcare regională

NUTS2
NUTS1
NUTS0

Statistici anuale pentru unități tip de activitate (UTA) în domeniul industriei enumerate în anexa II secțiunea 4
alineatele (2) și (6) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile
structurale de întreprindere
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Seria 2D
Denumirea seriei

Statistici anuale pentru unități tip de activitate (UTA) în domeniul industriei

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunile B-E

Caracteristici

Caracteristica din anexa II secțiunea 4 alineatul (2):
11 31 0 Număr de unități de tip de activitate
Caracteristicile din anexa II secțiunea 4 alineatul (6):
12 11 0 Cifră de afaceri
12 12 0 Valoarea producției
13 32 0 Cheltuieli cu remunerațiile
15 11 0 Investiții brute în bunuri corporale
16 11 0 Numărul de persoane ocupate

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

de
de
de
de

4
3
2
1

cifre al NACE Rev.2 (clase)
cifre al NACE Rev.2 (grupe)
cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Statistici multianuale privind investițiile necorporale în domeniul industriei enumerate în anexa II secțiunea 4
alineatul (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile
structurale de întreprindere
Seria 2E
Denumirea seriei

Statistici multianuale de întreprinderi – statistici privind investițiile necorporale în
domeniul industriei

Primul an de referință

2009 pentru caracteristicile 15 42 0 și 15 44 1

Frecvența

la 3 ani

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunile B-E

Caracteristici

Caracteristicile din anexa II secțiunea 4 alineatul (4):
15 42 0 Investiții brute în concesionări, brevete, licențe, mărci și drepturi similare
15 44 1 Investiții în software achiziționat

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

de
de
de
de

4
3
2
1

cifre al NACE Rev.2 (clase)
cifre al NACE Rev.2 (grupe)
cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Statistici multianuale privind subcontractarea în domeniul industriei enumerate în anexa II secțiunea 4 alineatul (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de
întreprindere
Seria 2F
Denumirea seriei

Statistici multianuale de întreprinderi – statistici privind subcontractarea în domeniul
industriei

Primul an de referință

2008 pentru caracteristica 23 11 0

Frecvența

la 3 ani

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunile B-E

Caracteristici

Caracteristica din anexa II secțiunea 4 alineatul (4):
23 11 0 Plăți efectuate subcontractanților

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

de
de
de
de

4
3
2
1

cifre al NACE Rev.2 (clase)
cifre al NACE Rev.2 (grupe)
cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Statistici multianuale de întreprinderi privind defalcarea cifrei de afaceri în domeniul industriei enumerate în
anexa II secțiunea 4 alineatul (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
privind statisticile structurale de întreprindere

31.3.2009

31.3.2009

RO
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Seria 2G
Denumirea seriei

Statistici multianuale de întreprinderi – defalcarea cifrei de afaceri pe tip de activitate în
domeniul industriei

Primul an de referință

2008

Frecvența

la 5 ani

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunile B-E

Caracteristici

Caracteristicile din anexa II secțiunea 4 alineatul (4):
18 12 0 Cifra de afaceri din activități industriale
18 15 0 Cifra de afaceri din activități de servicii
18 16 0 Cifra de afaceri din activități comerciale de achiziție și revânzare și din
activități de intermediere

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 3 cifre al NACE Rev.2 (grupe)
Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Statistici anuale de întreprinderi privind cheltuielile de protecția mediului defalcate pe domenii ecologice în
domeniul industriei enumerate în anexa II secțiunea 4 alineatele (3) și (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al
Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere

Seria 2H
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi privind cheltuielile de protecția mediului defalcate pe
domenii ecologice în domeniul industriei

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2, secțiunile B-E (cu excepția diviziunilor 37, 38 și 39 din NACE Rev.2)

Caracteristici

Caracteristicile din anexa II secțiunea 4 alineatul (3):
21 11 0 Investiții în echipamente și instalații pentru controlul poluării și accesorii
antipoluante speciale (în special instalații de prevenire a poluării „de la
capătul conductei”)
21 12 0 Investiții în echipamente și instalații corelate cu tehnologii ecologice
(„tehnologie integrată”)

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Nivelul de defalcare pe
domenii ecologice

Protecția aerului și climei ambiante, gestionarea apelor reziduale, gestionarea
deșeurilor, alte activități de protecția mediului, total.

Statistici anuale de întreprinderi privind cheltuielile de protecția mediului defalcate pe clase de mărime a
numărului de persoane angajate în domeniul industriei enumerate în anexa II secțiunea 4 alineatele (3) și (4) la
Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de
întreprindere

Seria 2I
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi privind cheltuielile de protecția mediului defalcate pe
clase de mărime a numărului de persoane angajate în domeniul industriei

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2, secțiunile B-E (cu excepția diviziunilor 37, 38 și 39 din NACE Rev.2)

Caracteristici

Caracteristicile din anexa II secțiunea 4 alineatul (3):
21 11 0 Investiții în echipamente și instalații pentru controlul poluării și accesorii
antipoluante speciale (în special instalații de prevenire a poluării „de la
capătul conductei”)
21 12 0 Investiții în echipamente și instalații corelate cu tehnologii ecologice
(„tehnologie integrată”)
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Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Nivelul de defalcare pe
clasa de mărime

Numărul de persoane angajate: 0-49, 50-249, 250+, total

Statistici multianuale de întreprinderi privind cheltuielile de protecția mediului defalcate pe domenii
ecologice în domeniul industriei enumerate în anexa II secțiunea 4 alineatele (3) și (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/
2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere

Seria 2J
Denumirea seriei

Statistici multianuale de întreprinderi privind cheltuielile de protecția mediului
defalcate pe domenii ecologice în domeniul industriei

Primul an de referință

2010

Frecvența

la 3 ani

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2, secțiunile B-E (cu excepția diviziunilor 37, 38 și 39 din NACE Rev.2)

Caracteristici

Caracteristica din anexa II secțiunea 4 alineatul (4):
21 14 0 Total cheltuieli curente pentru protecția mediului

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Nivelul de defalcare pe
domenii ecologice

Protecția aerului și climei ambiante, gestionarea apelor reziduale, gestionarea
deșeurilor, alte activități de protecția mediului, total.

Statistici multianuale de întreprinderi privind cheltuielile de protecția mediului defalcate pe clase de mărime
a numărului de persoane angajate în domeniul industriei enumerate în anexa II secțiunea 4 alineatele (3) și (4) la
Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de
întreprindere

Seria 2K
Denumirea seriei

Statistici multianuale de întreprinderi privind cheltuielile de protecția mediului
defalcate pe clase de mărime a numărului de persoane angajate în domeniul industriei

Primul an de referință

2010

Frecvența

la 3 ani

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2, secțiunile B-E (cu excepția diviziunilor 37, 38 și 39 din NACE Rev.2)

Caracteristici

Caracteristica din anexa II secțiunea 4 alineatul (4):
21 14 0 Total cheltuieli curente pentru protecția mediului

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Nivelul de defalcare pe
clase de mărime

Numărul de persoane angajate: 0-49, 50-249, 250+, total

Rezultate preliminare anuale în domeniul industriei enumerate în anexa II secțiunea 8 la Regulamentul (CE)
nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere

Seria 2P
Denumirea seriei

Rezultate preliminare anuale în domeniul industriei

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunile B-E

31.3.2009

31.3.2009
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Caracteristici

Caracteristicile din anexa II secțiunea 8:
11 11 0 Număr de întreprinderi
12 11 0 Cifră de afaceri
12 12 0 Valoarea producției
13 11 0 Total achiziții de bunuri și servicii
13 32 0 Cheltuieli cu remunerațiile
15 11 0 Investiții brute în bunuri corporale
16 11 0 Numărul de persoane ocupate

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 3 cifre al NACE Rev.2 (grupe)
Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Rezultatele preliminare sunt transmise în termen de 10 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință.

3.

COMERŢ
Tabel rezumativ
Codul seriilor

3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H
3I
3J
3K
3P

Titlu

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul comerțului
Statistici anuale de întreprinderi pe clase de mărime a ocupării forței de muncă în domeniul
comerțului
Statistici regionale anuale în domeniul comerțului
Statistici anuale de întreprinderi pe clase de mărime a cifrei de afaceri în domeniul comerțului
Statistici multianuale de întreprinderi – defalcarea cifrei de afaceri pe tip de produs pentru comerțul
cu ridicata și cu amănuntul și reparațiile de autovehicule și motociclete
Statistici multianuale de întreprinderi – defalcarea cifrei de afaceri pe tip de produs pentru comerțul
cu ridicata
Statistici multianuale de întreprinderi – defalcarea cifrei de afaceri pe tip de produs pentru comerțul
cu amănuntul
Statistici multianuale de întreprinderi – defalcarea cifrei de afaceri pe tip de activitate pentru comerțul
cu ridicata și cu amănuntul și reparațiile de autovehicule și motociclete
Statistici multianuale de întreprinderi – defalcarea cifrei de afaceri pe tip de activitate pentru comerțul
cu ridicata
Statistici multianuale de întreprinderi – defalcarea cifrei de afaceri pe tip de activitate și număr de
magazine de desfacere cu amănuntul pentru comerțul cu amănuntul
Statistici regionale multianuale în domeniul comerțului
Rezultate preliminare anuale în domeniul comerțului

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul comerțului enumerate în anexa III secțiunea 4 alineatele (2) și (3) la
Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de
întreprindere
Seria 3A
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul comerțului

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunea G

Caracteristici

Caracteristica din anexa III secțiunea 4 alineatul (2):
11 11 0 Număr de întreprinderi
Caracteristicile din anexa III secțiunea 4 alineatul (3):
12 11 0 Cifră de afaceri
12 12 0 Valoarea producției
12 13 0 Marja brută pentru bunuri destinate revânzării
12 15 0 Valoarea adăugată la costul factorilor
12 17 0 Excedent brut de exploatare
13 11 0 Total achiziții de bunuri și servicii
13 12 0 Achiziții de bunuri și servicii în scopul revânzării ca atare
13 13 1 Plăți pentru agențiile de plasare forță de muncă
13 21 0 Variații ale stocurilor de bunuri și servicii
13 21 1 Variații ale stocurilor de bunuri și servicii achiziționate în scopul revânzării
ca atare
13 31 0 Costuri cu personalul
13 32 0 Cheltuieli cu remunerațiile
13 33 0 Cheltuielile cu asigurările sociale
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15
15
15
15
15
15
16
16
16
Nivelul de defalcare a activităților

(1)

11
12
13
14
15
21
11
13
14

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

0
0
0
0
0
0
0
0
0

de
de
de
de

Investiții brute în bunuri corporale
Investiții brute în terenuri
Investiții brute în clădiri și structuri existente
Investiții brute în construcția și modificarea clădirilor
Investiții brute în utilaje și echipamente
Vânzări de imobilizări corporale
Numărul de persoane ocupate (1)
Numărul de salariați (1)
Număr de salariați în echivalent timp complet
4
3
2
1

cifre al NACE Rev.2 (clase)
cifre al NACE Rev.2 (grupe)
cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Caracteristica 16 12 0 „Număr de persoane angajate neplătite” poate fi transmisă de către autoritățile raportoare. Dacă nu este
furnizată, aceasta va fi calculată ca diferența dintre valorile oferite pentru variabilele 16 11 0 și 16 13 0. Datele vor fi considerate
confidențiale dacă variabila 16 11 0 și/sau variabila 16 13 0 sunt confidențiale.

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime a ocupării forței de muncă în domeniul
comerțului enumerate în anexa III secțiunea 4 alineatele (2) și (3) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere
Seria 3B
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime a ocupării forței de
muncă în domeniul comerțului

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunea G

Caracteristici

Caracteristica din anexa III secțiunea 4 alineatul (2):
11 11 0 Număr de întreprinderi
Caracteristicile din anexa III secțiunea 4 alineatul (3):
12 11 0 Cifră de afaceri
12 15 0 Valoarea adăugată la costul factorilor
16 11 0 Numărul de persoane ocupate

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 3 cifre al NACE Rev.2 (grupe)
Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Nivelul de defalcare pe
clase de mărime

Numărul de persoane angajate: 0-1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+, total

Statistici regionale anuale în domeniul comerțului enumerate în anexa III secțiunea 4 alineatele (2) și (5) la
Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de
întreprindere
Seria 3C
Denumirea seriei

Statistici regionale anuale în domeniul comerțului

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunea G

Caracteristici

Caracteristica din anexa III secțiunea 4 alineatul (2):
11 21 0 Număr de unități locale
Caracteristicile din anexa III secțiunea 4 alineatul (5):
13 32 0 Cheltuieli cu remunerațiile
16 11 0 Numărul de persoane ocupate

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 3 cifre al NACE Rev.2 (grupe)
Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Nivelul de defalcare regională

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

31.3.2009

31.3.2009

RO
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Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime a cifrei de afaceri în domeniul comerțului
enumerate în anexa III secțiunea 4 alineatele (2) și (3) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și
al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere
Seria 3D
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime a cifrei de afaceri în
domeniul comerțului

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunea G

Caracteristici

Caracteristica din anexa III secțiunea 4 alineatul (2):
11 11 0 Număr de întreprinderi
Caracteristicile din anexa III secțiunea 4 alineatul (3):
12 11 0 Cifră de afaceri
12 15 0 Valoarea adăugată la costul factorilor
16 11 0 Numărul de persoane ocupate

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 3 cifre al NACE Rev.2 (grupe)
Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Nivelul de defalcare pe
clase de mărime

Cifra de afaceri anuală în milioane EUR: 0 până la sub 1; 1 până la sub 2; 2 până la sub
5; 5 până la sub 10; 10 până la sub 20; 20 până la sub 50; 50 până la sub 200; 200 și
peste, total

Statistici multianuale de întreprinderi privind defalcarea cifrei de afaceri pe tip de produs pentru comerțul cu
ridicata și cu amănuntul și reparațiile de autovehicule și motociclete enumerate în anexa III secțiunea 4 alineatul (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de
întreprindere
Seria 3E
Denumirea seriei

Statistici multianuale de întreprinderi – defalcarea cifrei de afaceri pe tip de produs
pentru comerțul cu ridicata și cu amănuntul și reparațiile de autovehicule și
motociclete

Primul an de referință

2010

Frecvența

la 5 ani

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 diviziunea 45

Caracteristici

Caracteristica din anexa III secțiunea 4 alineatul (4):
18 21 0 Defalcarea cifrei de afaceri după produs (conform secțiunii G din CPA)

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

Nivelul de defalcare a produselor

CPA 2008
45.11.1
Servicii de comerț cu ridicata cu autoturisme și autovehicule ușoare
45.11.2
Servicii de comerț cu amănuntul cu autoturisme și autovehicule ușoare în
magazine specializate
45.11.3
Alte servicii de comerț cu amănuntul cu autoturisme și autovehicule
ușoare
45.11.4
Servicii de comerț cu ridicata cu autoturisme și autovehicule ușoare pe
bază de contract sau comision
45.19.1
Servicii de comerț cu ridicata cu alte autovehicule
45.19.2
Servicii de comerț cu amănuntul cu alte autovehicule în magazine
specializate
45.19.3
Alte servicii de comerț cu amănuntul cu alte autovehicule
45.19.4
Servicii de comerț cu ridicata cu alte autovehicule pe bază de contract sau
comision
45.31.1
Servicii de comerț cu ridicata cu piese și accesorii pentru autovehicule
45.31.2
Servicii de comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule pe
bază de contract sau comision
45.32.1
Servicii de comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu piese și
accesorii pentru autovehicule
45.32.2
Alte servicii de comerț cu amănuntul cu piese și accesorii pentru
autovehicule
45.40.1
Servicii de comerț cu ridicata cu motociclete și piese și accesorii pentru
acestea
45.40.2
Servicii de comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu motociclete
și piese și accesorii pentru acestea
45.40.3
Alte servicii de comerț cu amănuntul cu motociclete, piese si accesorii
pentru acestea
45.40.4
Servicii de comerț cu ridicata cu motociclete, piese și accesorii pentru
acestea, pe bază de contract sau comision

de
de
de
de

4
3
2
1

cifre al NACE Rev.2 (clase)
cifre al NACE Rev.2 (grupe)
cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
literă al NACE Rev.2 (secțiuni)
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46

Servicii de comerț cu ridicata, cu excepția autovehiculelor și a
motocicletelor
Servicii de comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și
motocicletelor
Servicii de comerț cu amănuntul cu fructe, legume, carne, pește, produse
de patiserie și produse lactate și ouă
Servicii de comerț cu amănuntul cu alte produse alimentare, băuturi și
tutun
Total din activități comerciale și activități de intermediere

47
47.00.1
47.00.2
TOTAL

Statistici multianuale de întreprinderi privind defalcarea cifrei de afaceri pe tip de produs pentru comerțul cu
ridicata enumerate în anexa III secțiunea 4 alineatul (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European
și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere
Seria 3F
Denumirea seriei

Statistici multianuale de întreprinderi – defalcarea cifrei de afaceri pe tip de produs
pentru comerțul cu ridicata

Primul an de referință

2008

Frecvența

la 5 ani

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 diviziunea 46

Caracteristici

Caracteristica din anexa III secțiunea 4 alineatul (4):
18 21 0 Defalcarea cifrei de afaceri după produs (conform secțiunii G din CPA)

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

Nivelul de defalcare a produselor

CPA 2008
45A
Comerț cu ridicata și cu amănuntul și servicii de reparații la autovehicule și
motociclete, cu excepția categoriilor 452 (Servicii de întreținere și reparare
a autovehiculelor) și 454 (Servicii de comercializare, întreținere și reparare
a motocicletelor și a pieselor și accesoriilor pentru acestea)
46.11
Comerț cu ridicata cu materii prime agricole, animale vii, materii prime
textile și produse semifabricate, pe bază de contract sau comision
46.12
Comerț cu ridicata cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice
de uz industrial, pe bază de contract sau comision
46.13
Comerț cu ridicata cu bușteni și materiale de construcție, pe bază de
contract sau comision
46.14
Comerț cu ridicata cu mașini, utilaj industrial, nave și aeronave, pe bază de
contract sau comision
46.15
Comerț cu ridicata cu mobilă, articole de uz casnic, articole metalice și de
feronerie, pe bază de contract sau comision
46.16
Comerț cu ridicata cu textile, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole de
blănărie și marochinerie, pe bază de contract sau comision
46.17
Comerț cu ridicata cu produse alimentare, băuturi și tutun, pe bază de
contract sau comision
46.18
Comerț cu ridicata cu alte produse specifice, pe bază de contract sau
comision
46.19 Comerț cu ridicata cu produse diverse, pe bază de contract sau comision
46.21
Servicii de comerț cu ridicata cu cereale, tutun neprelucrat, semințe și
nutreț
46.22
Servicii de comerț cu ridicata cu flori și plante
46.23
Servicii de comerț cu ridicata cu animale vii
46.24
Servicii de comerț cu ridicata cu piei și piele
46.31
Servicii de comerț cu ridicata cu fructe și legume
46.32
Servicii de comerț cu ridicata cu carne și produse din carne
46.33
Servicii de comerț cu ridicata cu produse lactate, ouă și uleiuri și grăsimi
comestibile
46.34
Servicii de comerț cu ridicata cu băuturi
46.35
Servicii de comerț cu ridicata cu produse din tutun
46.36
Servicii de comerț cu ridicata cu zahăr, ciocolată și produse zaharoase
46.37
Servicii de comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și mirodenii
46.38
Servicii de comerț cu ridicata cu alte alimente inclusiv pește, crustacee și
moluște
46.39 Servicii de comerț cu ridicata nespecializat cu alimente, băuturi și tutun
46.41
Servicii de comerț cu ridicata cu textile
46.42
Servicii de comerț cu ridicata cu îmbrăcăminte și încălțăminte
46.43
Servicii de comerț cu ridicata cu articole electrocasnice
46.44
Servicii de comerț cu ridicata cu articole din porțelan și sticlă și materiale
de curățat
46.45
Servicii de comerț cu ridicata cu parfumuri și produse cosmetice
46.46
Servicii de comerț cu ridicata cu produse farmaceutice
46.47
Servicii de comerț cu ridicata cu mobilă, covoare și corpuri de iluminat
46.48
Servicii de comerț cu ridicata cu ceasuri și bijuterii
46.49
Servicii de comerț cu ridicata cu alte articole de uz casnic

de
de
de
de

4
3
2
1

cifre al NACE Rev.2 (clase)
cifre al NACE Rev.2 (grupe)
cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

31.3.2009

31.3.2009

RO
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46.51

Servicii de comerț cu ridicata cu computere, echipamente periferice pentru
computere și programe de calculator
46.52
Servicii de comerț cu ridicata cu echipament și piese electronice și pentru
telecomunicații
46.61
Servicii de comerț cu ridicata cu mașini, echipamente și accesorii agricole
46.62
Servicii de comerț cu ridicata cu mașini-unelte
46.63
Servicii de comerț cu ridicata cu mașini utilizate în minerit, construcții și
construcții civile
46.64
Servicii de comerț cu ridicata cu utilaje pentru industria textilă și cu mașini
de cusut și tricotat
46.65
Servicii de comerț cu ridicata cu mobilier de birou
46.66
Servicii de comerț cu ridicata cu alte aparate și echipamente de birou
46.69
Servicii de comerț cu ridicata cu alte aparate și echipamente
46.71
Servicii de comerț cu ridicata cu combustibili solizi și lichizi și
combustibili sub formă gazoasă și cu produse conexe
46.72
Servicii de comerț cu ridicata cu metale și minereuri de metale
46.73
Servicii de comerț cu ridicata cu lemn, materiale de construcție și obiecte
sanitare
46.74
Servicii de comerț cu ridicata cu produse de feronerie și echipamente și
furnituri pentru instalații hidraulice și de încălzire
46.75
Servicii de comerț cu ridicata cu produse chimice
46.76
Servicii de comerț cu ridicata cu alte produse intermediare
46.77
Servicii de comerț cu ridicata cu deșeuri și resturi
46.90 Servicii nespecializate de comerț cu ridicata
47
Servicii de comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a
motocicletelor
47.00.1
Servicii de comerț cu amănuntul cu fructe, legume, carne, pește, produse
de patiserie și produse lactate și ouă
47.00.2
Servicii de comerț cu amănuntul cu alte produse alimentare, băuturi și
tutun
TOTAL

Total din activități comerciale și activități de intermediere

Statistici multianuale de întreprinderi privind defalcarea cifrei de afaceri pe tip de produs pentru comerțul cu
amănuntul enumerate în anexa III secțiunea 4 alineatul (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere
Seria 3G
Denumirea seriei

Statistici multianuale de întreprinderi – defalcarea cifrei de afaceri pe tip de produs
pentru comerțul cu amănuntul

Primul an de referință

2012

Frecvența

la 5 ani

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 diviziunea 47

Caracteristici

Caracteristica din anexa III secțiunea 4 alineatul (4):
18 21 0 Defalcarea cifrei de afaceri după produs (conform secțiunii G din CPA)

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

Nivelul de defalcare a produselor

CPA 2008
45A
Comerț cu ridicata și cu amănuntul și servicii de reparații la autovehicule și
motociclete, cu excepția categoriilor 452 (Servicii de întreținere și reparare
a autovehiculelor) și 454 (Servicii de comercializare, întreținere și reparare
a motocicletelor și a pieselor și accesoriilor pentru acestea)
45.3
Servicii de comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule
46
Servicii de comerț cu ridicata, cu excepția autovehiculelor și a
motocicletelor
47.00.1
Servicii de comerț cu amănuntul cu fructe, legume, carne, pește, produse
de patiserie și produse lactate și ouă
47.00.11 Servicii de comerț cu amănuntul cu fructe și legume proaspete
47.00.12 Servicii de comerț cu amănuntul cu fructe și legume prelucrate
47.00.13 Servicii de comerț cu amănuntul cu carne
47.00.14 Servicii de comerț cu amănuntul cu produse din carne
47.00.15 Servicii de comerț cu amănuntul cu pește, crustacee și moluște
47.00.16 Servicii de comerț cu amănuntul cu produse de panificație
47.00.17 Servicii de comerț cu amănuntul cu produse zaharoase
47.00.18 Servicii de comerț cu amănuntul cu produse lactate
47.00.19 Servicii de comerț cu amănuntul cu ouă
47.00.2
Servicii de comerț cu amănuntul cu alte produse alimentare, băuturi și
tutun

de
de
de
de

4
3
2
1

cifre al NACE Rev.2 (clase)
cifre al NACE Rev.2 (grupe)
cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

L 86/183

L 86/184

RO
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47.00.25
47.00.26
47.00.27
47.00.3
47.00.4
47.00.5
47.00.51
47.00.54
47.00.6
47.00.7
47.00.71
47.00.72
47.00.73
47.00.74
47.00.75
47.00.76
47.00.8
47.00.81
Observație:
TOTAL

Servicii de comerț cu amănuntul cu băuturi alcoolice
Servicii de comerț cu amănuntul cu alte băuturi
Servicii de comerț cu amănuntul cu produse din tutun
Servicii de comerț cu amănuntul cu echipamente utilizate în domeniul
informaticii și comunicațiilor
Servicii de comerț cu amănuntul cu materiale de construcție și articole de
fierărie
Servicii de comerț cu amănuntul cu articole de uz casnic
Servicii de comerț cu amănuntul cu textile
Servicii de comerț cu amănuntul cu aparate electrocasnice
Servicii de comerț cu amănuntul cu bunuri culturale și de divertisment
Servicii de comerț cu amănuntul cu îmbrăcăminte, produse farmaceutice și
medicale, articole de toaletă, flori, plante, animale de companie și hrană
pentru animale de companie
Servicii de comerț cu amănuntul cu îmbrăcăminte
Servicii de comerț cu amănuntul cu încălțăminte
Servicii de comerț cu amănuntul cu articole de marochinărie și de voiaj
Servicii de comerț cu amănuntul cu produse farmaceutice
Servicii de comerț cu amănuntul cu articole medicale și ortopedice
Servicii de comerț cu amănuntul cu articole cosmetice și de toaletă
Servicii de comerț cu amănuntul cu carburant pentru motoare și alte
produse noi n.c.a.
Servicii de comerț cu amănuntul cu carburant pentru motoare
produsele din categoria 47.00.9 (Servicii de comerț cu amănuntul cu
bunuri de ocazie) trebuie subîmpărțite asemenea produselor „noi”
(47.00.1-47.00.8)
Total din activități comerciale și activități de intermediere

Statistici multianuale de întreprinderi privind defalcarea cifrei de afaceri pe tip de activitate pentru comerțul
cu ridicata și cu amănuntul și reparațiile de autovehicule și motociclete enumerate în anexa III secțiunea 4
alineatul (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile
structurale de întreprindere
Seria 3H
Denumirea seriei

Statistici multianuale de întreprinderi – defalcarea cifrei de afaceri pe tip de activitate
pentru comerțul cu ridicata și cu amănuntul și reparațiile de autovehicule și
motociclete

Primul an de referință

2010

Frecvența

la 5 ani

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 diviziunea 45

Caracteristici

Caracteristica din anexa III secțiunea 4 alineatul (4):
18 10 0 Cifra de afaceri din agricultură, silvicultură, pescuit și activități industriale
18 15 0 Cifra de afaceri din activități de servicii
18 16 0 Cifra de afaceri din activități comerciale de achiziție și revânzare și din
activități de intermediere

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

de
de
de
de

4
3
2
1

cifre al NACE Rev.2 (clase)
cifre al NACE Rev.2 (grupe)
cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Statistici multianuale de întreprinderi privind defalcarea cifrei de afaceri pe tip de activitate pentru comerțul
cu ridicata enumerate în anexa III secțiunea 4 alineatul (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere
Seria 3I
Denumirea seriei

Statistici multianuale de întreprinderi – defalcarea cifrei de afaceri pe tip de activitate
pentru comerțul cu ridicata

Primul an de referință

2008

Frecvența

la 5 ani

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 diviziunea 46

Caracteristici

Caracteristica din anexa III secțiunea 4 alineatul (4):
18 10 0 Cifra de afaceri din agricultură, silvicultură, pescuit și activități industriale
18 15 0 Cifra de afaceri din activități de servicii
18 16 0 Cifra de afaceri din activități comerciale de achiziție și revânzare și din
activități de intermediere

31.3.2009

31.3.2009

RO

Nivelul de defalcare a activităților
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Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

de
de
de
de

4
3
2
1

cifre al NACE Rev.2 (clase)
cifre al NACE Rev.2 (grupe)
cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Statistici multianuale de întreprinderi privind defalcarea cifrei de afaceri pe tip de activitate și număr de
magazine de desfacere cu amănuntul pentru comerțul cu amănuntul enumerate în anexa III secțiunea 4 alineatul (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de
întreprindere
Seria 3J
Denumirea seriei

Statistici multianuale de întreprinderi – defalcarea cifrei de afaceri pe tip de activitate și
număr de magazine de desfacere cu amănuntul pentru comerțul cu amănuntul

Primul an de referință

2012

Frecvența

la 5 ani

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 diviziunea 47

Caracteristici

Caracteristicile din anexa III secțiunea 4 alineatul (4):
Informații privind tipurile de schimburi comerciale ale întreprinderilor
17 32 0 Numărul de magazine de comerț cu amănuntul
18 10 0 Cifra de afaceri din agricultură, silvicultură, pescuit și activități industriale
18 15 0 Cifra de afaceri din activități de servicii
18 16 0 Cifra de afaceri din activități comerciale de achiziție și revânzare și din
activități de intermediere

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

de
de
de
de

4
3
2
1

cifre al NACE Rev.2 (clase)
cifre al NACE Rev.2 (grupe)
cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Statistici regionale multianuale în domeniul comerțului enumerate în anexa III secțiunea 4 alineatele (2) și (6) la
Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de
întreprindere
Seria 3K
Denumirea seriei

Statistici regionale multianuale în domeniul comerțului

Primul an de referință

2009

Frecvența

la 5 ani

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunea G

Caracteristici

Caracteristica din anexa III secțiunea 4 alineatul (2):
11 21 0 Număr de unități locale (numai diviziunile 45 și 47)
Caracteristicile din anexa III secțiunea 4 alineatul (6):
12 11 0 Cifră de afaceri (numai grupele 45 și 47)
17 33 1 Spații de vânzare (numai diviziunea 47)
Nivel de 3 cifre al NACE Rev.2 (grupe)
Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Nivelul de defalcare a activităților
Nivelul de defalcare regională

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

Rezultatele preliminare anuale în domeniul comerțului enumerate în anexa III secțiunea 8 alineatul (2) la
Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de
întreprindere
Seria 3P
Denumirea seriei

Rezultate preliminare anuale în domeniul comerțului

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunea G

L 86/185

L 86/186
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RO

Caracteristici

12 11 0
16 11 0

Cifră de afaceri
Numărul de persoane ocupate

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 3 cifre al NACE Rev.2 (grupe)
Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Rezultatele preliminare sunt transmise în termen de 10 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință.

4.

CONSTRUCŢII
Tabel rezumativ
Codul seriilor

4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
4H
4P

Titlu

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul construcțiilor
Statistici anuale de întreprinderi pe clase de mărime în domeniul construcțiilor
Statistici regionale anuale în domeniul construcțiilor
Statistici anuale pentru unități tip de activitate (UTA) în domeniul construcțiilor
Statistici multianuale de întreprinderi – statistici privind investițiile necorporale în domeniul
construcțiilor
Statistici multianuale de întreprinderi – statistici privind subcontractarea în domeniul construcțiilor
Statistici multianuale de întreprinderi – statistici privind defalcarea cifrei de afaceri în domeniul
construcțiilor
Statistici multianuale de întreprinderi – subcontractare pe clase de mărime în domeniul construcțiilor
Rezultate preliminare anuale în domeniul construcțiilor

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul construcțiilor enumerate în anexa IV secțiunea 4 alineatele (2) și (3)
la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de
întreprindere

Seria 4A
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul construcțiilor

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunea F

Caracteristici

Caracteristicile din anexa IV secțiunea 4 alineatul (2):
11 11 0 Număr de întreprinderi
Caracteristicile din anexa IV secțiunea 4 alineatul (3):
12 11 0 Cifră de afaceri
12 12 0 Valoarea producției
12 13 0 Marja brută pentru bunuri destinate revânzării (opțional pentru diviziunile
41 și 42 și grupele 43.1 și 43.9)
12 15 0 Valoarea adăugată la costul factorilor
12 17 0 Excedent brut de exploatare
13 11 0 Total achiziții de bunuri și servicii
13 12 0 Achiziții de bunuri și servicii în scopul revânzării ca atare (opțional pentru
diviziunile 41 și 42 și grupele 43.1 și 43.9)
13 13 1 Plăți pentru agențiile de plasare forță de muncă
13 21 3 Variația stocurilor de produse finite și în curs de fabricare realizate de
unitate
13 31 0 Costuri cu personalul
13 32 0 Cheltuieli cu remunerațiile
13 33 0 Cheltuielile cu asigurările sociale
13 41 1 Plăți pentru chirii pe termen lung și pentru leasing operațional de bunuri
15 11 0 Investiții brute în bunuri corporale
15 12 0 Investiții brute în terenuri
15 13 0 Investiții brute în clădiri și structuri existente
15 14 0 Investiții brute în construcția și modificarea clădirilor
15 15 0 Investiții brute în utilaje și echipamente
15 21 0 Vânzări de imobilizări corporale
16 11 0 Numărul de persoane ocupate (1)
16 13 0 Numărul de salariați (1)
16 14 0 Număr de salariați în echivalent timp complet

31.3.2009

31.3.2009

RO
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16 15 0
18 11 0
20 11 0
Nivelul de defalcare a activităților

(1)

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

de
de
de
de
de

Număr de om/ore lucrate pe salariat
Cifra de afaceri din activitatea principală la nivel de trei cifre al NACE Rev.2
Achiziții de produse energetice
3
4
3
2
1

cifre al NACE Rev.2 (grupe) pentru caracteristica 18 11 0
cifre al NACE Rev.2 (clase)
cifre al NACE Rev.2 (grupe)
cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
literă al NACE Rev.2 (secțiuni) pentru toate celelalte caracteristici

Caracteristica 16120 „Număr de persoane angajate neplătite” poate fi transmisă de către autoritățile raportoare. Dacă nu este
furnizată, aceasta va fi calculată ca diferența dintre valorile oferite pentru variabilele 16110 și 16130. Datele vor fi considerate
confidențiale dacă variabila 16110 și/sau variabila 16130 sunt confidențiale.

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime în domeniul construcțiilor enumerate în
anexa IV secțiunea 4 alineatele (2) și (3) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
privind statisticile structurale de întreprindere

Seria 4B
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime în domeniul
construcțiilor

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunea F

Caracteristici

Caracteristica din anexa IV secțiunea 4 alineatul (2):
11 11 0 Număr de întreprinderi
Caracteristicile din anexa IV secțiunea 4 alineatul (3):
12 11 0 Cifră de afaceri
12 12 0 Valoarea producției
12 15 0 Valoarea adăugată la costul factorilor
12 17 0 Excedent brut de exploatare
13 11 0 Total achiziții de bunuri și servicii
13 31 0 Costuri cu personalul
13 32 0 Cheltuieli cu remunerațiile
13 33 0 Cheltuielile cu asigurările sociale
16 11 0 Numărul de persoane ocupate
16 13 0 Numărul de salariați
16 15 0 Număr de om/ore lucrate pe salariat

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 3 cifre al NACE Rev.2 (grupe)
Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Nivelul de defalcare pe
clase de mărime

Numărul de persoane angajate: 0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+, total

Statistici regionale anuale în domeniul construcțiilor enumerate în anexa IV secțiunea 4 alineatele (2) și (5) la
Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de
întreprindere

Seria 4C
Denumirea seriei

Statistici regionale anuale în domeniul construcțiilor

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunea F

Caracteristici

Caracteristica din anexa IV secțiunea 4 alineatul (2):
11 21 0 Număr de unități locale
Caracteristicile din anexa IV secțiunea 4 alineatul (5):
13 32 0 Cheltuieli cu remunerațiile
16 11 0 Numărul de persoane ocupate

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

L 86/187

L 86/188

RO

Nivelul de defalcare regională
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NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

Statistici anuale pentru unități tip de activitate (UTA) în domeniul construcțiilor enumerate în anexa IV
secțiunea 4 alineatele (2) și (6) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind
statisticile structurale de întreprindere
Seria 4D
Denumirea seriei

Statistici anuale pentru unități tip de activitate (UTA) în domeniul construcțiilor

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunea F

Caracteristici

Caracteristicile din anexa IV secțiunea 4 alineatul (6):
12 11 0 Cifră de afaceri
12 12 0 Valoarea producției
13 32 0 Cheltuieli cu remunerațiile
15 11 0 Investiții brute în bunuri corporale
16 11 0 Numărul de persoane ocupate

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

de
de
de
de

4
3
2
1

cifre al NACE Rev.2 (clase)
cifre al NACE Rev.2 (grupe)
cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Statistici multianuale privind investițiile necorporale în domeniul construcțiilor enumerate în anexa IV
secțiunea 4 alineatul (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind
statisticile structurale de întreprindere
Seria 4E
Denumirea seriei

Statistici multianuale de întreprinderi – statistici privind investițiile necorporale în
domeniul construcțiilor

Primul an de referință

2009

Frecvența

la 3 ani

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunea F

Caracteristici

Caracteristicile din anexa IV secțiunea 4 alineatul (4):
15 44 1 Investiții în software achiziționat

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 3 cifre al NACE Rev.2 (grupe)
Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Statistici multianuale privind subcontractarea în domeniul construcțiilor enumerate în anexa IV secțiunea 4
alineatul (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile
structurale de întreprindere
Seria 4F
Denumirea seriei

Statistici multianuale de întreprinderi – statistici privind subcontractarea în domeniul
construcțiilor

Primul an de referință

2008

Frecvența

la 3 ani

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunea F

Caracteristici

Caracteristicile din anexa IV secțiunea 4 alineatul (4):
23 11 0 Plăți efectuate subcontractanților
23 12 0 Venituri din subcontractare

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

de
de
de
de

4
3
2
1

cifre al NACE Rev.2 (clase)
cifre al NACE Rev.2 (grupe)
cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

31.3.2009

31.3.2009

RO
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Statistici multianuale privind defalcarea cifrei de afaceri în domeniul construcțiilor enumerate în anexa IV
secțiunea 4 alineatul (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind
statisticile structurale de întreprindere
Seria 4G
Denumirea seriei

Statistici multianuale de întreprinderi – defalcarea cifrei de afaceri în domeniul
construcțiilor

Primul an de referință

2008

Frecvența

la 3 ani

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunea F

Caracteristici

Caracteristicile din anexa IV secțiunea 4 alineatul (4):
18 12 1 Cifra de afaceri din activități industriale, cu excepția sectorului construcțiilor
18 12 2 Cifra de afaceri din activități în sectorul construcțiilor
18 16 0 Cifra de afaceri din schimburi comerciale și activități de intermediere
(agenți)
18 15 0 Cifra de afaceri din activități de servicii
18 31 0 Cifra de afaceri din clădiri (numai diviziunile 41 și 42 și grupele 43.1 și
43.9)
18 32 0 Cifra de afaceri din construcții civile (numai diviziunile 41 și 42 și grupele 43.1 și 43.9)

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 3 cifre al NACE Rev.2 (grupe)
Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Statistici multianuale privind subcontractarea pe clase de mărime în domeniul construcțiilor enumerate în
anexa IV secțiunea 4 alineatul (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
privind statisticile structurale de întreprindere
Seria 4H
Denumirea seriei

Statistici multianuale de întreprinderi – subcontractare pe clase de mărime în domeniul
construcțiilor

Primul an de referință

2008

Frecvența

la 3 ani

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunea F

Caracteristici

Caracteristicile din anexa IV secțiunea 4 alineatul (4):
23 11 0 Plăți efectuate subcontractanților
23 12 0 Venituri din subcontractare

Nivelul de defalcare a activităților

Nivel de 3 cifre al NACE Rev.2 (grupe)
Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Nivelul de defalcare pe
clase de mărime

Numărul de persoane angajate: 0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+, total.

Rezultate preliminare anuale în domeniul construcțiilor enumerate în anexa IV secțiunea 8 la Regulamentul (CE)
nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere
Seria 4P
Denumirea seriei

Rezultate preliminare anuale în domeniul construcțiilor

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunea F

Caracteristici

Caracteristicile din anexa IV secțiunea 8:
11 11 0 Număr de întreprinderi
12 11 0 Cifră de afaceri
12 12 0 Valoarea producției
13 11 0 Total achiziții de bunuri și servicii
13 32 0 Cheltuieli cu remunerațiile
15 11 0 Investiții brute în bunuri corporale
16 11 0 Numărul de persoane ocupate
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Nivelul de defalcare a activităților

31.3.2009

Nivel de 3 cifre al NACE Rev.2 (grupe)
Nivel de 2 cifre al NACE Rev.2 (diviziuni)
Nivel de 1 literă al NACE Rev.2 (secțiuni)

Rezultatele preliminare sunt transmise în termen de 10 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință.

5.

SERVICII DE ASIGURARE
Tabel rezumativ
Codul seriilor

5A
5B
5C
5D
5E
5F
5G
5H

Titlu

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul serviciilor de asigurare
Statistici anuale de întreprinderi defalcate în funcție de statutul juridic în domeniul serviciilor de
asigurare
Statistici anuale de întreprinderi defalcate în funcție de țara în care se află sediul întreprinderii-mamă
în domeniul serviciilor de asigurare
Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime a primelor brute emise în domeniul
serviciilor de asigurare
Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime a provizioanelor tehnice brute în
domeniul serviciilor de asigurare
Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe produse în domeniul serviciilor de asigurare
Statistici anuale de întreprinderi cu defalcare geografică, inclusiv pentru țările terțe, în domeniul
serviciilor de asigurare
Statistici anuale de întreprinderi cu defalcare geografică pe stat membru în domeniul serviciilor de
asigurare

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul serviciilor de asigurare enumerate în anexa V secțiunea 4 alineatele (3) și (4) și anexa I secțiunea 4 alineatul (3) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere

Seria 5A
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul serviciilor de
asigurare

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a
activităților

Toate activitățile care intră sub incidența diviziunii 65 din NACE
Rev.2, cu excepția grupei 65.3

Caracteristici

Caracteristicile din anexa V secțiunea 4 alineatul (3):

Tip de întreprindere sau activitate
de asigurare

11
12
12
12
12

1,2,3,4
1,2,4,5,6
1,2,5,6
1,2,4,5,6
1,5

11
11
11
11
11

0
0
1
2
3

12 11 4
12 11 5
12 11 6
12 11 7
12 11 8
12 11 9
13 31 0
16 11 0
32 11 2

Număr de întreprinderi
Cifră de afaceri sau prime brute emise
Prime brute emise în asigurare directă
Prime brute emise în reasigurare acceptată
Prime brute emise în asigurare directă, prime
individuale
Prime brute emise în asigurare directă, prime din
contracte de grup
Prime brute emise în asigurare directă, prime periodice
Prime brute emise în asigurare directă, prime unice
Prime brute emise în asigurare directă, prime din
contracte fără participare la profit
Prime brute emise în asigurare directă, prime din
contracte cu participare la profit
Prime brute emise în asigurare directă, prime din
contracte în care riscul de investiție este suportat de
deținătorii poliței de asigurare
Costuri cu personalul
Numărul de persoane ocupate
Variația brută a provizioanelor pentru prime neîncasate (+/-)

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,4,5,6
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32 12 0

Venituri din investiții alocate, transferate din contul
non-tehnic

2,4,6

32 13 1

Sume brute plătite pentru daune

1,2,4,5,6

32 13 4

Variația brută a provizioanelor pentru daune restante

1,2,4,5,6

32 14 0

Cheltuieli brute de exploatare

1,2,4,5,6

32 15 0

Variația provizioanelor pentru egalizare

2,4,6

32 16 0

Alte posturi ale contului tehnic, sume brute

1,2,4,5,6

32 17 0

Soldul brut al contului tehnic (sub-total I)

1,2,4,5,6

32 18 0

Sold de reasigurare

1,2,4,5,6

32 18 1

Partea reasigurătorilor în primele brute emise

1,2,4,5,6

32 18 3

Partea reasigurătorilor în variația brută a provizioanelor pentru prime neîncasate

1,2,4,5,6

32 18 5

Partea reasigurătorilor în sumele brute plătite pentru
daune

1,2,4,5,6

32 18 6

Partea reasigurătorilor în variația brută a provizioanelor pentru daune restante

1,2,4,5,6

32 18 7

Comisioane primite de reasigurători și participări la
profit

1,2,4,5,6

32 18 8

Partea reasigurătorilor în valoarea brută a altor posturi
din contul tehnic

1,2,4,5,6

32 19 0

Soldul net al contului tehnic (sub-total II)

1,2,3,4,5,6

32 22 0

Venituri din investiții

1,5

32 23 0

Profit nerealizat din investiții

1,5

32 25 0

Variația brută a provizioanelor pentru asigurări de
viață

1,5

32 27 0

Cheltuieli cu investițiile

1,5

32 28 0

Pierderi nerealizate din investiții

1,5

32 29 0

Venituri din investiții alocate, transferate în contul
non-tehnic

1,5

32 33 4

Partea reasigurătorilor în variația brută a provizioanelor pentru asigurări de viață

1,5

32 42 0

Venituri din investiții

1,2,3,4

32 43 0

Venituri din investiții alocate, transferate din contul
tehnic de asigurări de viață

1,3

32 44 0

Cheltuieli cu investițiile

1,2,3,4

32 45 0

Venituri din investiții alocate, transferate în contul
tehnic de asigurări generale

2,3,4

32 46 0

Alte venituri

1,2,3,4

32 47 0

Alte cheltuieli, inclusiv actualizări valorice

1,2,3,4

32 48 0

Profit sau pierdere din activități curente

1,2,3,4

32 49 0

Profit sau pierdere excepționale

1,2,3,4

32 50 0

Toate impozitele

1,2,3,4

32 51 0

Profit sau pierdere pentru exercițiul financiar

1,2,3,4

32 61 1

Comisioane aferente totalului activității de asigurări

1,2,3,4

32 61 2

Comisioane aferente asigurărilor directe

1,2,3

32 61 4

Cheltuieli externe pentru achiziționarea de bunuri și
servicii

1,2,3,4

32 61 5

Cheltuieli externe și interne pentru gestionarea
daunelor

1,2,4,5,6

32 61 6

Cheltuieli de achiziție

1,2,4,5,6

32 61 7

Cheltuieli de administrație

1,2,4,5,6

32 61 8

Alte cheltuieli tehnice brute

1,2,4,5,6

32 61 9

Cheltuieli de gestionare a investițiilor

1,2,4,5,6

32 71 1

Venituri din participații

1,2,4,5,6

32 71 3

Venituri din terenuri și clădiri

1,2,4,5,6

32 71 4

Venituri din alte investiții

1,2,4,5,6

32 71 5

Reajustări valorice ale investițiilor

1,2,4,5,6

32 71 6

Profituri din realizarea investițiilor

1,2,4,5,6

32 72 1

Cheltuieli de gestionare a investițiilor, inclusiv dobânzile

1,2,4,5,6
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32 72 2

Corecții la valoarea investițiilor

1,2,4,5,6

32 72 3

Pierderi din realizarea investițiilor

1,2,4,5,6

36 11 0

Terenuri și clădiri

1,2,3,4

36 11 1

Terenuri și construcții utilizate de întreprinderea de
asigurări pentru desfășurarea activității proprii

1,2,3,4

36 12 0

Investiții în întreprinderile afiliate și participații

1,2,3,4

36 12 1

Titluri de participare la întreprinderile afiliate și
participații

1,2,3,4

36 12 2

Titluri de valoare emise de, precum și împrumuturi
acordate către întreprinderile afiliate și întreprinderile
cu care o societate de asigurări este legată în temeiul
unui interes de participare

1,2,3,4

36 13 0

Alte investiții financiare

1,2,3,4

36 13 1

Acțiuni, alte titluri cu venit variabil și părți în fonduri
comune de investiții

1,2,3,4

36 13 2

Obligațiuni și alte titluri cu venit fix

1,2,3,4

36 13 3

Participări la fonduri comune de investiții

1,2,3,4

36 13 4

Împrumuturi ipotecare

1,2,3,4

36 13 5

Alte împrumuturi

1,2,3,4

36 13 6

Altele (inclusiv depozite la instituții de credit)

1,2,3,4

36 14 0

Depozite la întreprinderile cedente

1,2,3,4

36 20 0

Investiții în beneficiul deținătorilor de polițe de
asigurare de viață care suportă riscul de investiție

1,3

36 30 0

Totalul bilanțului

1,2,3,4

37 10 0

Total capital și rezerve

1,2,3,4

37 11 0

Capital subscris sau fonduri echivalente

1,2,3,4

37 12 0

Prime de capital, rezerve de reevaluare, rezerve

1,2,3,4

37 20 0

Pasive subordonate

1,2,3,4

37 31 0

Provizioane brute pentru prime neîncasate

1,2,4,5,6

37 32 0

Provizioane brute pentru asigurările de viață

1,2,4,5,6

37 33 0

Provizioane brute pentru daune restante

1,2,4,5,6

37 33 1

Provizioane brute pentru daune restante, cu titlu de
asigurare directă

2,6

37 34 0

Provizioane brute pentru participarea la beneficii și
rabaturi

1,2,3,4

37 35 0

Provizioane pentru egalizare

1,2,3,4

37 36 0

Alte provizioane tehnice brute

1,2,3,4

37 37 0

Provizioane tehnice brute aferente polițelor de asigurare de viață pentru care riscul de investiție este
suportat de deținătorii polițelor

1,3,4

37 30 1

Total provizioane tehnice nete

1,2,3,4

37 41 0

Împrumuturi obligatare

1,2,3,4

37 42 0

Sume datorate instituțiilor de credit

1,2,3,4

Caracteristicile din anexa V secțiunea 4 alineatul (4):
32 13 2

Sume brute plătite pentru daune survenite în timpul
exercițiului financiar în curs

2,4,6

32 16 1

Alte venituri tehnice, sume nete

1,2,4,5,6

32 16 2

Variații nete ale altor provizioane tehnice, neînregistrate încă la alte poziții

1,2,4,5,6

32 16 3

Participări la beneficii și rabaturi, sume nete

1,2,4,5,6

32 16 4

Alte cheltuieli tehnice, sume nete

1,2,4,5,6

36 11 2

Terenuri și clădiri (valoare actuală)

1,2,3,4

36 12 3

Investiții în întreprinderi afiliate și participații (valoare
actuală)

1,2,3,4

36 13 8

Alte investiții financiare (valoare actuală)

1,2,3,4
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36 21 0

Investiții în beneficiul deținătorilor de polițe de
asigurare de viață care suportă riscul de investiție –
terenuri și clădiri
36 22 0 Investiții în beneficiul deținătorilor de polițe de
asigurare de viață care suportă riscul de investiție –
alte investiții financiare
Caracteristicile din anexa I secțiunea 4 alineatul (4):
12 12 0 Valoarea producției
12 15 0 Valoarea adăugată la costul factorilor
12 17 0 Excedent brut de exploatare
13 11 0 Total achiziții de bunuri și servicii
13 13 1 Plăți pentru agențiile de plasare forță de muncă
13 32 0 Cheltuieli cu remunerațiile
13 33 0 Cheltuielile cu asigurările sociale
16 14 0 Număr de salariați în echivalent timp complet
Defalcare pe tip de întreprindere sau activitate de
asigurare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1,3
1,3

1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4

Întreprinderi de asigurări de viață
Întreprinderi de asigurări generale
Întreprinderi de asigurări mixte
Întreprinderi de reasigurări specializate
Activități de asigurări de viață ale întreprinderilor de
asigurări mixte
Activități de asigurări generale ale întreprinderilor de
asigurări mixte (inclusiv reasigurarea acceptată)

Total

Statistici anuale de întreprinderi defalcate în funcție de statutul juridic în domeniul serviciilor de asigurare
enumerate în anexa V secțiunea 4 alineatele (3) și (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și
al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere

Seria 5B
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi defalcate în funcție de statutul
juridic în domeniul serviciilor de asigurare

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a
activităților

Toate activitățile care intră sub incidența diviziunii 65 din NACE
Rev.2, cu excepția grupei 65.3

Caracteristici

Caracteristicile din anexa V secțiunea 4 alineatul (3):
11 11 1

Număr de întreprinderi defalcat în funcție de statutul
juridic
32 11 4 Prime brute emise defalcate în funcție de statutul
juridic al întreprinderii
Caracteristicile din anexa V secțiunea 4 alineatul (4):
37 10 1 Total capital și rezerve, defalcat în funcție de statutul
juridic al întreprinderii
Defalcare pe tip de întreprindere sau activitate de
asigurare

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tip de întreprindere sau activitate
de asigurare
1,2,3,4
1,2,4,5,6
1,2,3,4

Întreprinderi de asigurări de viață
Întreprinderi de asigurări generale
Întreprinderi de asigurări mixte
Întreprinderi de reasigurări specializate
Activități de asigurări de viață ale întreprinderilor de
asigurări mixte
Activități de asigurări generale ale întreprinderilor de
asigurări mixte (inclusiv reasigurarea acceptată)

Total
Defalcare in funcție de
statutul juridic

1.
2.
3.
4.
Total

Societăți pe acțiuni
Societăți mutuale
Sucursale ale întreprinderilor de asigurări care au sediul
social situat în state membre din afara SEE
Altele

Statistici anuale de întreprinderi defalcate în funcție de țara în care se află sediul întreprinderii-mamă în
domeniul serviciilor de asigurare enumerate în anexa V secțiunea 4 alineatul (3) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008
al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere
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Seria 5C
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi defalcate în funcție de țara în care
se află sediul întreprinderii-mamă în domeniul serviciilor de
asigurare

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a
activităților

Toate activitățile care intră sub incidența diviziunii 65 din NACE
Rev.2, cu excepția grupei 65.3

Caracteristici

Caracteristicile din anexa V secțiunea 4 alineatul (3):
11 11 5
32 11 5
32 11 6
32 18 2

Defalcare pe tip de întreprindere sau activitate de
asigurare

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Număr de întreprinderi defalcat după țara în care se
află sediul întreprinderii-mamă
Prime brute emise în asigurare directe defalcate după
țara în care se află sediul întreprinderii-mamă
Prime brute emise în reasigurare acceptată defalcate
după țara în care se află sediul întreprinderii-mamă
Partea reasigurătorilor în primele brute emise defalcate
după țara în care se află sediul întreprinderii-mamă

Tip de întreprindere sau activitate
de asigurare
1,2,3,4
1,2,5,6
1,2,4,6
1,2,4,5,6

Întreprinderi de asigurări de viață
Întreprinderi de asigurări generale
Întreprinderi de asigurări mixte
Întreprinderi de reasigurări specializate
Activități de asigurări de viață ale întreprinderilor de
asigurări mixte
Activități de asigurări generale ale întreprinderilor de
asigurări mixte (inclusiv reasigurarea acceptată)

Total
Defalcare în funcție de
țara în care se află sediul
întreprinderii-mamă

1.
Întreprindere-mamă situată în statul membru gazdă
2.
Întreprindere-mamă situată în alte țări
Total

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime a primelor brute emise în domeniul serviciilor
de asigurare enumerate în anexa V secțiunea 4 alineatul (3) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere

Seria 5D
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime a
primelor brute emise în domeniul serviciilor de asigurare

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a
activităților

Toate activitățile care intră sub incidența diviziunii 65 din NACE
Rev.2, cu excepția grupei 65.3

Caracteristici

Caracteristicile din anexa V secțiunea 4 alineatul (3):
11 11 2

Număr de întreprinderi defalcat după clasele de
mărime ale primelor brute emise

Defalcare pe tip de întreprindere sau activitate de
asigurare

1.
Întreprinderi de asigurări de viață
2.
Întreprinderi de asigurări generale
3.
Întreprinderi de asigurări mixte
Total

Nivelul de defalcare pe
clase de mărime

Prime brute emise (în milioane EUR):
<5, 5-50, 51-250, 251-500, 501-1 000,> 1 000, Total

Tip de întreprindere sau activitate
de asigurare
1,2,3

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime a provizioanelor tehnice brute în domeniul
serviciilor de asigurare enumerate în anexa V secțiunea 4 alineatul (3) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al
Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere
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Seria 5E
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime a
provizioanelor tehnice brute în domeniul serviciilor de asigurare

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a
activităților

Toate activitățile care intră sub incidența diviziunii 65 din NACE
Rev.2, cu excepția grupei 65.3

Caracteristici

Caracteristicile din anexa V secțiunea 4 alineatul (3):
11 11 3

Număr de întreprinderi defalcat după clasele de
mărime ale provizioanelor tehnice brute

Defalcare pe tip de întreprindere sau activitate de
asigurare

1.

Nivelul de defalcare pe
clase de mărime

Provizioane tehnice brute (în milioane EUR):
<50, 50-500, 501-2 500, 2 501-5 000, 5 001-10 000, > 10 000,
Total

Tip de întreprindere sau activitate
de asigurare
1

Întreprinderi de asigurări de viață

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe produse în domeniul serviciilor de asigurare enumerate în
anexa V secțiunea 4 alineatele (3) și (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
privind statisticile structurale de întreprindere

Seria 5F
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe produse în domeniul
serviciilor de asigurare

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a
activităților

Toate activitățile care intră sub incidența diviziunii 65 din NACE
Rev.2, cu excepția grupei 65.3

Caracteristici

Caracteristicile din anexa V secțiunea 4 alineatul (3):
33 11 1

Caracteristici opționale

Prime brute emise în asigurare directă în funcție de
produs (pe baza CPA)
33 12 1 Partea reasigurătorilor din primele brute emise în
asigurare directă în funcție de produs (pe baza CPA)
33 13 1 Sume brute plătite pentru daune în asigurare directă în
funcție de produs (pe baza CPA)
33 14 1 Cheltuieli brute de exploatare în asigurare directă în
funcție de produs (pe baza CPA)
33 15 1 Soldul de reasigurare în asigurare directă în funcție de
produs (pe baza CPA)
Caracteristicile din anexa V secțiunea 4 alineatul (4):
37 33 3 Provizioane brute pentru daune restante, cu titlu de
asigurări directe, în funcție de produs
39 10 0 Numărul contractelor restante la sfârșitul exercițiului
contabil, cu titlu de asigurări directe pentru toate
contractele de asigurare de viață individuale și pentru
următoarele produse: servicii de asigurare de viață
nelegate de fondul de investiții și CPA 65.12.1,
65.12.4 și 65.12.5
39 20 0 Numărul persoanelor asigurate la sfârșitul exercițiului
contabil, cu titlu de asigurări directe pentru toate
contractele de asigurare de viață de grup și pentru
următorul produs: CPA 65.12.1
39 30 0 Numărul de vehicule asigurate la sfârșitul exercițiului
contabil, cu titlu de asigurări directe, pentru următorul
produs: CPA 65.12.2
39 40 0 Suma brută asigurată la sfârșitul exercițiului contabil,
cu titlu de asigurări directe, pentru următoarele
produse: servicii de asigurare de viață nelegate de
fondul de investiții și de asigurare a operațiunilor de
capitalizare

Tip de întreprindere sau activitate
de asigurare
1,2,5,6
1,2,5,6
2,6
2,6
2,6
2,6
1,2,5,6

1,2,5,6

2,6
1,5
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39 50 0

Defalcare pe tip de întreprindere sau activitate de
asigurare

1.
2.
5.
6.

Numărul de daune survenite în cursul exercițiului
contabil, cu titlu de asigurări directe, pentru următorul
produs: CPA 65.12.2

31.3.2009

2,6

Întreprinderi de asigurări de viață
Întreprinderi de asigurări generale
Activități de asigurări de viață ale întreprinderilor de
asigurări mixte
Activități de asigurări generale ale întreprinderilor de
asigurări mixte (inclusiv reasigurarea acceptată)

Total
Defalcare în funcție de
produse

Pentru caracteristicile 33111 și 33121, întreprinderi de tip 1 și 5
65.11.0a Servicii de asigurare de viață nelegate de fonduri de
investiții
65.11.0b Servicii de asigurare de viață legate de fonduri de
investiții
65.11.0c Servicii de asigurare de tip tontină
65.11.0d Servicii de asigurare a operațiunilor de capitalizare
65.11.0e Alte servicii de asigurare de viață
65.11.0f Servicii de pensii colective
65.12.1
Servicii de asigurare de sănătate și contra accidentelor
65.11+65.12.1 Total servicii de asigurare de viață
Pentru caracteristicile 33111, 33121, 33131, 33141, 33151,
37333, întreprinderi de tip 2 și 6
65.12.1
Servicii de asigurare de sănătate și contra accidentelor
65.12.2
Servicii de asigurare a autovehiculelor
65.12.21 Servicii de asigurare a autovehiculelor, răspundere
civilă față de terțe părți
65.12.29 Alte servicii de asigurare a autovehiculelor
65.12.3
Servicii de asigurare pentru transportul maritim și
aerian
65.12.4
Servicii de asigurare a bunurilor contra incendiilor și
altor daune
65.12.5
Servicii de asigurare de răspundere civilă generală
65.12.6
Servicii de asigurare a creditelor și a cauțiunilor
65.12.7
Servicii de asigurare de asistență, protecție juridică și
alte asigurări pentru pierderi financiare diverse
65.12.9
Alte servicii de asigurări generale
65.12
Total servicii de asigurări generale
Pentru caracteristica 39100
65.11a
Contracte de asigurare de viață individuale
65.11.0a Servicii de asigurare de viață nelegate de fonduri de
investiții
65.12.1
Servicii de asigurare de sănătate și contra accidentelor
65.12.4
Servicii de asigurare a bunurilor contra incendiilor și
altor daune
65.12.5
Servicii de asigurare de răspundere civilă generală
Pentru caracteristica 39200
65.11b
Contracte de asigurare de viață de grup
65.12.1
Servicii de asigurare de sănătate și contra accidentelor
Pentru caracteristica 39300
65.12.2
Servicii de asigurare a autovehiculelor
Pentru caracteristica 39400
65.11.0a Servicii de asigurare de viață nelegate de fonduri de
investiții
65.11.0d Servicii de asigurare a operațiunilor de capitalizare
Pentru caracteristica 39500
65.12.2
Servicii de asigurare a autovehiculelor

Statistici anuale de întreprinderi cu defalcare geografică, inclusiv pentru țări terțe, în domeniul serviciilor de
asigurare enumerate în anexa V secțiunea 4 alineatele (3) și (4) la Regulamentul (CE) nr. 298/2005 al Parlamentului
European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere
Seria 5G
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi cu defalcare geografică, inclusiv pentru
țări terțe, în domeniul serviciilor de asigurare

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

31.3.2009
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Sfera de cuprindere a
activităților

Toate activitățile care intră sub incidența diviziunii 65 din NACE Rev.2,
cu excepția grupei 65.3

Caracteristici

Caracteristicile din anexa V secțiunea 4 alineatul (3):

11 41 0 Numărul total și localizarea sucursalelor din alte țări
Caracteristicile din anexa V secțiunea 4 alineatul (4):
34 11 0 Defalcarea geografică, în general, a primelor brute emise în
asigurare directă
34 12 0 Defalcarea geografică, în general, a primelor brute emise în
reasigurare acceptată
34 13 0 Defalcarea geografică, în general, a părții reasigurătorilor în
primele brute emise
Defalcare pe tip de
întreprindere sau activitate de asigurare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Tip de întreprindere sau
activitate de
asigurare
1,2,3
1,2,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6

Întreprinderi de asigurări de viață
Întreprinderi de asigurări generale
Întreprinderi de asigurări mixte
Întreprinderi de reasigurări specializate
Activități de asigurări de viață ale întreprinderilor de asigurări
mixte
Activități de asigurări generale ale întreprinderilor de asigurări
mixte (inclusiv reasigurarea acceptată)

Total
Defalcare geografică

(1)

(2)

Pentru variabila 11410
1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. În alte țări din SEE
29. Schweiz/Suisse/Svizzera
30. SUA
31. Japonia
32. În alte țări terțe (restul lumii)
Total
Pentru variabilele 34110, 34120 și 34130
1.
În statul membru al sediului social
2.
În alte state membre
3.
În alte țări din SEE
4.
Schweiz/Suisse/Svizzera
5.
SUA
6.
Japonia
7.
În alte țări terțe (restul lumii)
Total

Statistici anuale de întreprinderi cu defalcare geografică pe stat membru în domeniul serviciilor de asigurare
enumerate în anexa V secțiunea 4 alineatele (3) și (4) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și
al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere
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31.3.2009

Seria 5H

Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi cu defalcare geografică pe stat membru
în domeniul serviciilor de asigurare

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a
activităților

Toate activitățile care intră sub incidența diviziunii 65 din NACE Rev.2,
cu excepția grupei 65.3

Caracteristici

Caracteristicile din anexa V secțiunea 4 alineatul (3):

Tip de întreprindere sau
activitate de
asigurare

34 31 1

Prime brute emise în asigurare directă în funcție de produs
(pe baza CPA) și de state membre, defalcarea geografică a
operațiunilor realizate în temeiul dreptului de stabilire

1,2,5,6

34 32 1

Prime brute emise în asigurare directă în funcție de produs
(pe baza CPA) și de state membre, defalcarea geografică a
operațiunilor realizate în temeiul dreptului de liberă
prestație a serviciilor

1,2,5,6

Defalcare pe tip de
întreprindere sau activitate de asigurare

1.
2.
5.
6.

Întreprinderi de asigurări de viață
Întreprinderi de asigurări generale
Activități de asigurări de viață ale întreprinderilor de asigurări
mixte
Activități de asigurări generale ale întreprinderilor de asigurări
mixte (inclusiv reasigurarea acceptată)

Total
Defalcare geografică

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Total

Belgique/België
България
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Eλλάδα
España
France
Ireland
Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg (Grand-Duché)
Magyarország
Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
Island
Liechtenstein
Norge
SEE (cu excepția țării raportoare)
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Defalcare pe produse

6.

CPA + defalcare suplimentară a serviciilor de asigurare de viață
Pentru tipurile 1 și 5
65.11.0a Servicii de asigurare de viață nelegate de fonduri de
investiții
65.11.0b Servicii de asigurare de viață legate de fonduri de investiții
65.11.0c Servicii de asigurare de tip tontină
65.11.0d Servicii de asigurare a operațiunilor de capitalizare
65.11.0e Alte servicii de asigurare de viață
65.11.0f Servicii de pensii colective
65.12.1
Servicii de asigurare de sănătate și contra accidentelor
Total
Pentru tipurile 2 și 6
65.12.1
Servicii de asigurare de sănătate și contra accidentelor
65.12.2
Servicii de asigurare a autovehiculelor
65.12.3
Servicii de asigurare pentru transportul maritim și aerian
65.12.4
Servicii de asigurare a bunurilor contra incendiilor și altor
daune
65.12.5
Servicii de asigurare de răspundere civilă generală
65.12.6
Servicii de asigurare a creditelor și a cauțiunilor
65.12.7
Servicii de asigurare de asistență, protecție juridică și alte
asigurări pentru pierderi financiare diverse
65.12.9
Alte servicii de asigurări generale
Total

INSTITUŢII DE CREDIT
Tabel rezumativ
Codul seriilor

6A
6B
6C
6D
6E
6F
6G
6H
6I
6J

Titlu

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul instituțiilor de credit
Statistici anuale de întreprinderi defalcate în funcție de statutul juridic în domeniul instituțiilor de
credit
Statistici anuale de întreprinderi defalcate în funcție de țara în care se află sediul întreprinderii-mamă
în domeniul instituțiilor de credit
Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe categorii de instituții de credit
Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime în domeniul instituțiilor de credit
Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe produse în domeniul instituțiilor de credit
Statistici anuale de întreprinderi cu defalcare geografică pe fiecare stat membru al SEE în domeniul
instituțiilor de credit
Statistici anuale de întreprinderi cu defalcare geografică în țările din afara SEE în domeniul instituțiilor
de credit
Statistici anuale de întreprinderi cu defalcare geografică pe fiecare stat membru al UE și restul lumii în
domeniul instituțiilor de credit
Statistici regionale anuale în domeniul instituțiilor de credit

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul instituțiilor de credit enumerate în anexa VI secțiunea 4 la
Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de
întreprindere
Seria 6A
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul instituțiilor de credit

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

Toate instituțiile de credit aflate sub incidența claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2

Caracteristici

Caracteristicile din anexa VI secțiunea 4
11 11 0 Număr de întreprinderi
11 21 0 Număr de unități locale
12 12 0 Valoarea producției
12 15 0 Valoarea adăugată la costul factorilor
13 31 0 Costuri cu personalul
13 11 0 Total achiziții de bunuri și servicii
15 11 0 Investiții brute în bunuri corporale
16 11 0 Numărul de persoane ocupate
16 11 2 Număr de femei angajate
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16
16
16
42
42
42
42

Numărul de salariați
Numărul de salariați femei
Număr de salariați în echivalent timp complet
Dobânzi de primit și venituri asimilate
Dobânzi de primit și venituri asimilate generate de titluri cu venit fix
Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate
Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate legate de titluri de creanță în
circulație
42 13 0 Venituri din valori mobiliare
42 13 1 Venituri din acțiuni si alte titluri financiare cu venit variabil
42 14 0 Comisioane de încasat
42 15 0 Comisioane de plătit
42 20 0 Profit sau pierdere net(ă) din operațiuni financiare
42 31 0 Alte venituri din exploatare
42 32 0 Cheltuieli generale de administrație
42 32 2 Alte cheltuieli de administrație
42 33 0 Alte cheltuieli de exploatare
42 35 0 Ajustările valorice și reajustările valorice privind creditele, avansurile și
provizioanele pentru pasive contingente și angajamente
42 36 0 Alte ajustări și reajustări valorice
42 40 0 Profit sau pierdere din activități curente
42 50 0 Profit sau pierdere excepționale
42 51 0 Toate impozitele (impozite pe profit sau pierdere din activități curente,
impozite pe profit sau pierdere excepționale, alte impozite)
42 60 0 Profit sau pierdere pentru exercițiul financiar
43 11 0 Credite și avansuri acordate clienților
43 21 0 Sume datorate clienților
43 29 0 Total capital și rezerve
43 30 0 Totalul bilanțului
47 13 0 Număr de automate de distribuire de numerar (ATM) deținute de
instituțiile de credit
Caracteristicile din anexa I secțiunea 4 alineatul (4):
12 17 0 Excedent brut de exploatare
13 13 1 Plăți pentru agențiile de plasare forță de muncă
13 32 0 Cheltuieli cu remunerațiile
13 33 0 Cheltuielile cu asigurările sociale

Nivelul de defalcare a activităților

13
13
14
11
11
12
12

0
6
0
0
1
0
1

Clasele 64.19 și 64.92 din NACE Rev.2; total instituții de credit

Statistici anuale de întreprinderi defalcate în funcție de statutul juridic în domeniul instituțiilor de credit
enumerate în anexa VI secțiunea 4 la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
privind statisticile structurale de întreprindere

Seria 6B
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi defalcate în funcție de statutul juridic în domeniul
instituțiilor de credit

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

Toate instituțiile de credit aflate sub incidența claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2

Caracteristici

Caracteristicile din anexa VI secțiunea 4:
11 11 1 Număr de întreprinderi defalcat în funcție de statutul juridic
43 32 0 Totalul bilanțului defalcat in funcție de statutul juridic

Nivelul de defalcare a activităților

Toate instituțiile de credit aflate sub incidența claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2;
total instituții de credit

Defalcare în funcție de
statutul juridic

1.
2.
3.
4.
5.
Total

Societăți pe acțiuni
Societăți cooperative
Întreprinderi de drept public
Sucursale ale întreprinderilor cu sediul social situat în țări din afara SEE
Altele

Statistici anuale de întreprinderi defalcate în funcție de țara în care se află sediul întreprinderii-mamă în
domeniul instituțiilor de credit enumerate în anexa VI secțiunea 4 la Regulamentul (CE) nr. 298/2005 al
Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere

31.3.2009

31.3.2009

RO
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Seria 6C
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi defalcate în funcție de țara în care se află sediul
întreprinderii-mamă în domeniul instituțiilor de credit

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

Toate instituțiile de credit aflate sub incidența claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2

Caracteristici

Caracteristicile din anexa VI secțiunea 4:
11 11 4 Număr de întreprinderi defalcat în funcție de localizarea sediului social al
întreprinderii-mamă
43 31 0 Totalul bilanțului defalcat în funcție de localizarea sediului social al
întreprinderii-mamă

Nivelul de defalcare a activităților

Toate instituțiile de credit aflate sub incidența claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2;
total instituții de credit

Defalcare în funcție de țara
în care se află sediul întreprinderii-mamă

1.
Întreprindere-mamă situată în statul membru gazdă
2.
Întreprindere-mamă situată în alte țări
Total

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe categorii de instituții de credit enumerate în anexa VI secțiunea 4
la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de
întreprindere

Seria 6D
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe categorii de instituții de credit

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

Toate instituțiile de credit aflate sub incidența claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2

Caracteristici

Caracteristicile din anexa VI secțiunea 4:
11 11 7 Număr de întreprinderi defalcat pe categorii de instituții de credit
16 11 1 Număr de persoane angajate defalcat pe categorii de instituții de credit

Nivelul de defalcare a activităților

Toate instituțiile de credit aflate sub incidența claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2;
total instituții de credit

Defalcare pe categorii de
instituții de credit

1.
Bănci autorizate
2.
Instituții de credit specializate
3.
Alte instituții de credit
Total

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime în domeniul instituțiilor de credit enumerate în
anexa VI secțiunea 4 la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile
structurale de întreprindere

Seria 6E
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime în domeniul instituțiilor
de credit

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

Toate instituțiile de credit aflate sub incidența claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2

Caracteristici

Caracteristicile din anexa VI secțiunea 4:
11 11 6 Număr de întreprinderi defalcat pe clase de mărime ale totalului bilanțului

Nivelul de defalcare a activităților

Toate instituțiile de credit aflate sub incidența claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2;
total instituții de credit

L 86/201

L 86/202

RO

Nivelul de defalcare pe
clase de mărime

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Totalul bilanțului la încheierea exercițiului financiar:
1.
> 99 999 Mio EUR
2.
10 000-99 999 Mio EUR
3.
1 000-9 999 Mio EUR
4.
100-999 Mio EUR
5.
< 100 Mio EUR
Total

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe produse în domeniul instituțiilor de credit enumerate în anexa VI
secțiunea 4 la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile
structurale de întreprindere

Seria 6F
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe produse în domeniul instituțiilor de credit

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

Toate instituțiile de credit aflate sub incidența claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2

Caracteristici opționale

Caracteristicile din anexa VI secțiunea 4:
44 11 0 Dobânzi de primit și venituri asimilate defalcate pe (sub)categorii ale CPA
44 12 0 Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate defalcate pe (sub)categorii ale CPA
44 13 0 Comisioane de primit defalcate pe (sub)categorii ale CPA
44 14 0 Comisioane de plătit defalcate pe (sub)categorii ale CPA
47 11 0 Număr de conturi defalcate pe (sub)categorii ale CPA
47 12 0 Număr de creanțe asupra clienților defalcat pe (sub)categorii ale CPA

Nivelul de defalcare a activităților

Toate instituțiile de credit aflate sub incidența claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2;
total instituții de credit

Defalcare pe produse

(Sub)categorii ale CPA:
64.19.11 Servicii de depozit acordate instituțiilor și societăților deponente
64.19.12 Servicii de depozit acordate altor deponenți
64.19.21 Servicii de acordare a creditelor interindustriale de către instituții financiare
64.19.22 Servicii de acordare a creditelor de consum de către instituții financiare
64.19.23 Servicii de acordare de credite ipotecare rezidențiale de către instituții
financiare
64.19.24 Servicii de acordare de credite ipotecare nerezidențiale de către instituții
financiare
64.19.25 Servicii de acordare de credite comerciale neipotecare de către instituții
financiare
64.19.26 Servicii de acordare a cărților de credit de către instituții financiare
64.19.29 Servicii de acordare a altor credite de către instituții financiare
64.19.30 Alte servicii de intermediere financiară n.c.a.
64.91.10 Servicii de leasing financiar
64.92.11 Servicii de acordare a creditelor interindustriale de către alte instituții decât
cele financiare
64.92.12 Servicii de acordare a creditelor de consum, de către alte instituții decât
cele financiare
64.92.13 Servicii de acordare a creditelor ipotecare rezidențiale, de către alte
instituții decât cele financiare
64.92.14 Servicii de acordare a creditelor ipotecare nerezidențiale, de către alte
instituții decât cele financiare
64.92.15 Servicii de acordare a creditelor comerciale neipotecare, de către alte
instituții decât cele financiare
64.92.16 Servicii de acordare a cărților de credit, de către alte instituții decât cele
financiare
64.92.19 Alte servicii de acordare a creditelor, de către alte instituții decât cele
financiare n.c.a.
64.99.1
Alte servicii financiare, cu excepția asigurărilor și a fondurilor de pensii
n.c.a.
66.12
Servicii de intermediere de contracte privind titlurile și mărfurile
66.19
Alte servicii auxiliare celor financiare, cu excepția asigurărilor și a
fondurilor de pensii
66.21
Servicii de evaluare a riscului și daunelor
66.22
Servicii ale agenților de asigurări și ale agenților de bursă
66.29
Alte servicii auxiliare asigurărilor și constituirii fondurilor de pensii
66.30
Servicii de administrare a fondurilor
Total

31.3.2009

31.3.2009

RO
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Statistici anuale de întreprinderi cu defalcare geografică pe fiecare stat membru al SEE în domeniul
instituțiilor de credit enumerate în anexa VI secțiunea 4 la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere

Seria 6G
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi cu defalcare geografică pe fiecare stat membru al SEE
în domeniul instituțiilor de credit

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

Toate instituțiile de credit aflate sub incidența claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2

Caracteristici

Caracteristicile din anexa VI secțiunea 4:
45 11 0 Defalcare geografică a numărului total de sucursale din SEE
45 21 0 Defalcare geografică a dobânzilor de primit și a veniturilor asimilate
45 22 0 Defalcare geografică a totalului bilanțului
Caracteristicile din anexa VI secțiunea 4:
45 31 0 Defalcare geografică a dobânzilor de primit și a veniturilor asimilate
generate de operațiuni efectuate pe baza dreptului la liberă prestație a
serviciilor (în alte țări din SEE)
Toate instituțiile de credit aflate sub incidența claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2;
total instituții de credit

Caracteristici opționale

Nivelul de defalcare a activităților
Defalcare geografică

(1)

Defalcare geografică pe stat membru al SEE (1):
1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. Island
29. Liechtenstein
30. Norge
Total SEE (cu excepția țării raportoare)

Aceste date nu ar trebui furnizate pentru țara raportoare.

Statistici anuale de întreprinderi cu defalcare geografică în țări din afara SEE în domeniul instituțiilor de
credit enumerate în anexa VI secțiunea 4 la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere

Seria 6H
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi cu defalcare geografică în țări din afara SEE în
domeniul instituțiilor de credit

Primul an de referință

2008

L 86/203

L 86/204
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Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

Toate instituțiile de credit aflate sub incidența claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2

Caracteristici

Caracteristicile din anexa VI secțiunea 4:
11 41 1

Caracteristici opționale

Număr total de sucursale defalcat după localizarea în țări din afara SEE

Caracteristicile din anexa VI secțiunea 4:
45 41 0
45 42 0

Defalcare geografică a dobânzilor de primit și a veniturilor asimilate
generate de operațiunile sucursalelor (în țări din afara SEE)
Defalcare geografică a dobânzilor de primit și a veniturilor asimilate
generate de operațiuni efectuate pe baza dreptului la liberă prestație a
serviciilor (în țări din afara SEE)

Nivelul de defalcare a activităților

Toate instituțiile de credit aflate sub incidența claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2;
total instituții de credit

Defalcare geografică

1.
2.
3.
4.
5.

Schweiz/Suisse/Svizzera
SUA
Japonia
În alte țări terțe (restul lumii)
Total în afara SEE

Statistici anuale de întreprinderi cu defalcare geografică pe fiecare stat membru al UE și restul lumii în
domeniul instituțiilor de credit enumerate în anexa VI secțiunea 4 la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al
Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere

Seria 6I

Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi cu defalcare geografică pe fiecare stat membru al UE și
restul lumii în domeniul instituțiilor de credit

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

Toate instituțiile de credit aflate sub incidența claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2

Caracteristici

Caracteristicile din anexa VI secțiunea 4:
11 51 0

Număr total de filiale financiare defalcat după localizarea în alte țări

Nivelul de defalcare a activităților

Toate instituțiile de credit aflate sub incidența claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2;
total instituții de credit

Defalcare geografică

Defalcarea geografică pe stat membru al UE (1) și restul lumii:
1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország

31.3.2009

31.3.2009
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
(1)

Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
În alte țări din SEE
Schweiz/Suisse/Svizzera
SUA
Japonia
În alte țări terțe (restul lumii)
Total lume (cu excepția țării raportoare)

Aceste date nu ar trebui furnizate pentru țara raportoare.

Statistici regionale anuale în domeniul instituțiilor de credit enumerate în anexa VI secțiunea 4 la Regulamentul
(CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere

Seria 6J
Denumirea seriei

Statistici regionale anuale în domeniul instituțiilor de credit

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

Toate instituțiile de credit aflate sub incidența claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2

Caracteristici

Caracteristicile din anexa VI secțiunea 4:
11 21 0
16 11 0

Caracteristici opționale

Caracteristicile din anexa VI secțiunea 4:
13 32 0

7.

Număr de unități locale
Numărul de persoane ocupate
Cheltuieli cu remunerațiile

Nivelul de defalcare a activităților

Toate instituțiile de credit aflate sub incidența claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2;
total instituții de credit

Nivelul de defalcare regională

NUTS1
NUTS0

FONDURI DE PENSII
Tabel rezumativ
Codul seriilor

7A
7B
7C
7D
7E
7F

Titlu

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul fondurilor de pensii autonome
Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime a investițiilor în domeniul fondurilor de
pensii autonome
Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime a numărului de membri în domeniul
fondurilor de pensii autonome
Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe monede în domeniul fondurilor de pensii autonome
Statistici anuale de întreprinderi cu defalcare geografică în domeniul fondurilor de pensii autonome
Statistici anuale de întreprinderi privind fondurile de pensii neautonome

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul fondurilor de pensii autonome enumerate în anexa VII secțiunea 4
alineatul (2) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile
structurale de întreprindere

L 86/205

L 86/206
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Seria 7A

Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul fondurilor de pensii autonome

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

Grupa 65.3 din NACE Rev.2

Caracteristici

Caracteristicile din anexa VII secțiunea 4 alineatul (2):
11
12
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
12
12
48
48
48
48
48
48
48
13
13
15
48
48
48
48
48
48
48
48

11
11
00
00
00
00
00
00
00
01
01
02
02
12
15
03
03
03
03
04
05
06
11
31
11
07
11
12
13
14
15
16
17

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
16
48
48
48
48
48
48

18
10
10
10
13
13
13
13
20
30
40
50
11
70
70
70
70
70
70

48 70

0 Număr de întreprinderi
0 Cifră de afaceri
1 Contribuții de pensii de primit de la membri
2 Contribuții de pensii de primit de la angajatori
3 Transferuri de intrare
4 Alte contribuții de pensii
5 Contribuții de pensii în regimuri de prestări definite
6 Contribuții de pensii în regimuri de contribuții definite
7 Contribuții de pensii în regimuri hibride
0 Venituri din investiții (FP)
1 Profituri și pierderi de capital
1 Indemnizații de asigurare de primit
2 Alte venituri (FP)
0 Valoarea producției
0 Valoarea adăugată la costul factorilor
0 Cheltuieli totale pentru pensii
1 Plăți de pensii regulate
2 Plăți de pensii forfetare
3 Transferuri de ieșire
0 Variația netă a provizioanelor (rezervelor) tehnice
0 Prime de asigurare de plătit
0 Cheltuieli totale de exploatare
0 Total achiziții de bunuri și servicii
0 Costuri cu personalul
0 Investiții brute în bunuri corporale
0 Total impozite
0 Terenuri și clădiri (FP)
0 Investiții în întreprinderi afiliate și participații (FP)
0 Acțiuni si alte titluri cu venit variabil
0 Unități ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare
0 Titluri de creanță și alte titluri cu venit fix
0 Participări la fonduri comune de investiții (FP)
0 Împrumuturi garantate prin ipotecă și alte împrumuturi neclasificate în
altă parte
0 Alte investiții
0 Total investiții în fonduri de pensii
1 Total investiții în „întreprinderea sponsor”
4 Total investiții la valoarea pieței
1 Acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată
2 Acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată specializată în IMM-uri
3 Acțiuni necotate
4 Alte titluri cu venit variabil
0 Alte active
0 Capital și rezerve
0 Provizioane tehnice nete (FP)
0 Alte pasive
0 Numărul de persoane ocupate
0 Număr de membri
1 Număr de membri în regimuri de prestări definite
2 Număr de membri în regimuri de contribuții definite
3 Număr de membri în regimuri hibride
4 Număr de membri activi
5 Număr de membri care au părăsit un regim, dar și-au păstrat drepturile
obținute
6 Număr de pensionari

31.3.2009

31.3.2009
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Caracteristici opționale
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Caracteristicile din anexa I secțiunea 4 alineatul (4):
12 17 0 Excedent brut de exploatare
13 13 1 Plăți pentru agențiile de plasare forță de muncă
13 32 0 Cheltuieli cu remunerațiile
13 33 0 Cheltuielile cu asigurările sociale
16 14 0 Număr de salariați în echivalent timp complet
Caracteristicile din anexa VII secțiunea 4 alineatul (2):
11 61 0 Număr de regimuri de pensii
12 14 0 Valoarea adăugată la prețuri de bază
48 15 1 Titluri de creanță și alte titluri cu venit fix emise de administrațiile publice
48 15 2 Alte titluri de creanță și alte titluri cu venit fix

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime a investițiilor în domeniul fondurilor de pensii
autonome enumerate în anexa VII secțiunea 4 alineatul (2) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere

Seria 7B
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime a investițiilor în
domeniul fondurilor de pensii autonome

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

Grupa 65.3 din NACE Rev.2

Caracteristici

Caracteristicile din anexa VII secțiunea 4 alineatul (2):
11 11 8 Număr de întreprinderi defalcat după volumul investițiilor

Nivelul de defalcare pe
clase de mărime

Clasele de mărime a investițiilor:
1.
> 5 000 Mio EUR
2.
2 501-5 000 Mio EUR
3.
501-2 500 Mio EUR
4.
50-500 Mio EUR
5.
< 50 Mio EUR
Total

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime a numărului de membri în domeniul fondurilor
de pensii autonome enumerate în anexa VII secțiunea 4 alineatul (2) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al
Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere

Seria 7C
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe clase de mărime a numărului de membri
în domeniul fondurilor de pensii autonome

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

Grupa 65.3 din NACE Rev.2

Caracteristici

Caracteristicile din anexa VII secțiunea 4 alineatul (2):
11 11 9 Număr de întreprinderi defalcat după clasele de mărime ale numărului de
membri

Nivelul de defalcare pe
clase de mărime

Clase
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total

de mărime a numărului de membri:
> 100 000 membri
10 001-100 000 membri
1 001-10 000 membri
101-1 000 membri
50-100 membri
< 50 membri

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe monede în domeniul fondurilor de pensii autonome enumerate
în anexa VII secțiunea 4 alineatul (2) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
privind statisticile structurale de întreprindere

L 86/207

L 86/208

RO
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Seria 7D
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi defalcate pe monede în domeniul fondurilor de pensii
autonome

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

Grupa 65.3 din NACE Rev.2

Caracteristici

Caracteristicile din anexa VII secțiunea 4 alineatul (2):
48 64 0 Total investiții defalcate pe componente euro și non-euro

Defalcare pe monede

1.
EURO
2.
Altele
Total

Statistici anuale de întreprinderi cu defalcare geografică în domeniul fondurilor de pensii autonome
enumerate în anexa VII secțiunea 4 alineatul (2) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere

Seria 7E
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi cu defalcare geografică în domeniul fondurilor de
pensii autonome

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

Grupa 65.3 din NACE Rev.2

Caracteristici

Caracteristicile din anexa VII secțiunea 4 alineatul (2):
48 61 0 Defalcare geografică a cifrei de afaceri
Caracteristicile din anexa VII secțiunea 4 alineatul (2):
48 62 0 Acțiuni și alte titluri cu venit variabil defalcate în funcție de locație
48 63 0 Total investiții defalcate în funcție de locație

Caracteristici opționale

Defalcare geografică

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total

Țara de origine
Alte țări din UE
Alte țări din SEE
SUA și Canada
Japonia
Restul lumii

Statistici anuale de întreprinderi privind fondurile de pensii neautonome enumerate în anexa VII secțiunea 4
alineatul (3) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile
structurale de întreprindere

Seria 7F
Denumirea seriei

Statistici anuale de întreprinderi privind fondurile de pensii neautonome

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.2 secțiunile B-N și diviziunea 95

Caracteristici

Caracteristicile din anexa VII secțiunea 4 alineatul (3):
11 15 0 Număr de întreprinderi cu fonduri de pensii neautonome
Caracteristicile din anexa VII secțiunea 4 alineatul (3):
48 08 0 Cifra de afaceri a fondurilor de pensii neautonome

Caracteristici opționale
Nivelul de defalcare a activităților

NACE Rev.2 nivelul de secțiuni + diviziunea 95; Totalul economiei de întreprinderi

31.3.2009

31.3.2009
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8.

SERVICII COMERCIALE

Tabel rezumativ
Codul seriilor

8A
8B
8C
8D
8E
8F

Titlu

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul
pele 58.2, 63.1, 73.1 și diviziunea 78 defalcate
Statistici anuale de întreprinderi în domeniul
pele 58.2, 63.1, 73.1 și diviziunea 78 defalcate
Statistici bianuale de întreprinderi în domeniul
70.2 defalcate în funcție de tipul de produs
Statistici bianuale de întreprinderi în domeniul
70.2 defalcate în funcție de reședința clientului
Statistici bianuale de întreprinderi în domeniul
71.2 defalcate în funcție de tipul de produs
Statistici bianuale de întreprinderi în domeniul
71.2 defalcate în funcție de reședința clientului

activităților din NACE Rev.2 diviziunea 62, gruîn funcție de tipul de produs
activităților din NACE Rev.2 diviziunea 62, gruîn funcție de reședința clientului
activităților din NACE Rev.2 grupele 69.1, 69.2 și
activităților din NACE Rev.2 grupele 69.1, 69.2 și
activităților din NACE Rev.2 grupele 73.2, 71.1 și
activităților din NACE Rev.2 grupele 73.2, 71.1 și

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul activităților din NACE Rev.2 diviziunea 62, grupele 58.2, 63.1,
73.1 și diviziunea 78 defalcate în funcție de tipul de produs enumerate în anexa VIII secțiunea 4 alineatul (2) la
Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de
întreprindere

Seria 8A
Seria

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul activităților din NACE Rev.2 diviziunea
62, grupele 58.2, 63.1, 73.1 și diviziunea 78 defalcate în funcție de tipul de produs

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE REV.2 diviziunea 62, grupele 58.2, 63.1 și 73.1 și diviziunea 78

Caracteristici

Caracteristica din anexa VIII secțiunea 4 alineatul (2):
12110
Cifră de afaceri (doar pentru întreprinderi cu 20 sau peste 20 de salariați)

Nivelul de defalcare a activităților

NACE REV.2 diviziunile 62 și 78
NACE REV.2 grupele 58.2, 63.1 și 73.1

Nivelul de defalcare în
funcție de tipul de produs

CPA
Pentru NACE REV.2 diviziunea 62 și grupele 58.2 și 63.1 (Servicii informatice)
58.21
Servicii de editare a jocurilor pe calculator
58.29
Alte servicii de editare de software
58.29.1+58.29.2 Software de sistem pe suport fizic; aplicații pe suport fizic
58.29.3+58.29.4 Descărcare de programe; programe on-line
58.29.5
Servicii de acordare a licențelor privind dreptul de utilizare a
programelor de calculator
62.01
Servicii de programare informatică
62.02
Servicii de consultanță în domeniul computerelor
62.03
Servicii de gestionare a echipamentului informatic
62.09
Alte servicii în domeniul tehnologiei informațiilor și computerelor
63.11
Servicii de prelucrare a datelor, găzduire și servicii conexe
63.12
Conținuturi de portaluri web
95.11
Servicii de reparare a computerelor și echipamentelor periferice
REVÂNZARE

OTH
TOTAL

Revânzarea (ar trebui să includă toate tipurile de revânzare – cu
ridicata și cu amănuntul) programelor informatice care nu sunt
create de întreprindere, precum și revânzarea echipamentelor care
nu sunt produse de întreprindere)
Alte produse n.c.a.
Total cifră de afaceri

Pentru NACE REV.2 grupa 73.1 (Publicitate)
73.11.1
Servicii prestate de agenții de publicitate
73.11.11
Servicii de concepție și realizare a materialelor publicitare
73.11.12
Servicii de direct marketing și direct mailing
73.11.13
Servicii de proiectare și concepție publicitară
73.11.19
Alte servicii de publicitate

L 86/209

L 86/210
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73.12.1
73.12.11
73.12.12
73.12.13
73.12.14
73.12.19
OTH
TOTAL

Vânzarea de spațiu sau timp publicitar pe bază de contract sau
comision
Vânzarea de spațiu publicitar în mediile tipărite, pe bază de contract
sau comision
Vânzarea de spațiu sau timp publicitar TV/radio pe bază de contract
sau comision
Vânzarea de spațiu sau timp publicitar pe internet, pe bază de
contract sau comision
Vânzarea de material publicitar privind unele evenimente deosebite
Alte vânzări de spațiu sau timp publicitar pe bază de contract sau
comision
Alte produse n.c.a.
Total cifră de afaceri

Pentru NACE REV.2 diviziunea 78 (Activități de ocupare a forței de muncă)
78.10.1
Servicii oferite de agențiile de plasare a forței de muncă
78.10.11
Servicii de recrutare de personal de conducere
78.10.12
Servicii de plasare permanentă, altele decât cele de căutare de
personal de conducere
78.20.1
Servicii ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă
78.20.11
Servicii ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă pentru
asigurarea personalului în domeniul informaticii și al telecomunicațiilor
78.20.12
Servicii ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă pentru
asigurarea altor categorii de personal administrativ
78.20.13
Servicii ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă pentru
asigurarea personalului comercial
78.20.14
Servicii ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă pentru
asigurarea personalului muncitor din sectorul transporturilor, al
înmagazinării, al logisticii sau al industriei
78.20.15
Servicii ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă pentru
asigurarea personalului din sectorul hotelier și al restaurantelor
78.20.16
Servicii ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă pentru
asigurarea personalului medical
78.20.19
Servicii ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă pentru
asigurarea altor categorii de personal
78.30.1
Alte servicii de asigurare a resurselor umane
OTH
TOTAL

Alte produse n.c.a.
Total cifră de afaceri

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul activităților din NACE Rev.2 diviziunea 62, grupele 58.2, 63.1,
73.1 și diviziunea 78 defalcate în funcție de reședința clientului enumerate în anexa VIII secțiunea 4 alineatul (2)
la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de
întreprindere
Seria 8B
Seria

Statistici anuale de întreprinderi în domeniul activităților din NACE Rev.2 diviziunea
62, grupele 58.2, 63.1, 73.1 și diviziunea 78 defalcate în funcție de reședința clientului

Primul an de referință

2008

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE REV.2 diviziunea 62, grupele 58.2, 63.1 și 73.1 și diviziunea 78

Caracteristici

Caracteristica din anexa VIII secțiunea 4 alineatul (2):
12110
Cifră de afaceri (doar pentru întreprinderi cu 20 sau peste 20 de salariați)

Nivelul de defalcare a activităților

NACE REV.2 diviziunile 62 și 78
NACE REV.2 grupele 58.2, 63.1 și 73.1

Nivelul de defalcare în
funcție de reședința clientului

1.
Rezident (conform definiției din ESA95 punctul 1.30)
2.
Non-rezident
Din care
2.1. Intra-UE
2.2 Extra-UE

Statistici bianuale de întreprinderi în domeniul activităților din NACE Rev.2 grupele 69.1, 69.2 și 70.2
defalcate în funcție de tipul de produs enumerate în anexa VIII secțiunea 4 alineatul (2) la Regulamentul (CE)
nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere
Seria 8C
Seria

Statistici bianuale de întreprinderi în domeniul activităților din NACE Rev.2 grupele
69.1, 69.2 și 70.2 defalcate în funcție de tipul de produs

Primul an de referință

2008

Frecvența

la 2 ani

31.3.2009

31.3.2009

RO
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Sfera de cuprindere a activităților

NACE REV.2 grupele 69.1, 69.2 și 70.2

Caracteristici

Caracteristica din anexa VIII secțiunea 4 alineatul (3):
12110
Cifră de afaceri (doar pentru întreprinderi cu 20 sau peste 20 de salariați)

Nivelul de defalcare a activităților

NACE REV.2 grupele 69.1, 69.2 și 70.2

Nivelul de defalcare în
funcție de tipul de produs

CPA
Pentru NACE REV.2 grupa 69.1 (servicii juridice)
69.10.11
Servicii de consultanță și reprezentare juridică în domeniul
dreptului penal
69.10.12
Servicii de consultanță și reprezentare juridică în procedurile
judiciare în domeniul dreptului afacerilor și al dreptului comercial
69.10.13
Servicii de consultanță și reprezentare juridică în procedurile
judiciare în domeniul dreptului muncii
69.10.14
Servicii de consultanță și reprezentare juridică în procedurile
judiciare în domeniul dreptului civil
69.10.15
Servicii juridice în materie de brevete, drepturi de autor și alte
drepturi de proprietate intelectuală
69.10.16
Servicii notariale
69.10.17
Servicii de arbitraj și conciliere
69.10.18
Servicii juridice în materie de licitații
69.10.19
Alte servicii juridice
OTH
TOTAL

Alte produse n.c.a.
Total cifră de afaceri

Pentru NACE REV.2 grupa 69.2 (Activități de contabilitate, de ținere a evidențelor
contabile și de audit; consultanță fiscală)
69.20.1
Servicii de audit financiar
69.20.2
Servicii de contabilitate
69.20.21+22+23 Servicii de verificare contabilă; servicii de elaborare a situațiilor
financiare; servicii de ținere a evidențelor contabile
69.20.24
Servicii de contabilitate salarială
69.20.29
Alte servicii de contabilitate
69.20.3
Servicii de consultanță fiscală
69.20.4
Servicii de insolvabilitate și administrare controlată
OTH
TOTAL

Alte produse n.c.a.
Total cifră de afaceri

Pentru NACE REV.2 grupa 70.2 (Activități de consultanță managerială)
70.21.1
Servicii de relații publice și comunicare
70.22.1
Servicii de consultanță în materie de afaceri și management
70.22.11
Servicii de consultanță în materie de management strategic
70.22.12
Servicii de consultanță în probleme de management financiar (cu
excepția impozitelor pe societate)
70.22.13
Servicii de consultanță în probleme de management de marketing
70.22.14
Servicii de consultanță în probleme de management al resurselor
umane
70.22.15
Servicii de consultanță în probleme de management al producției
70.22.16
Servicii de consultanță în probleme de management al lanțului de
aprovizionare și altele
70.22.17
Servicii de consultanță privind managementul procesului de afaceri
70.22.2
Alte servicii de consultanță privind managementul proiectelor, cu
excepția serviciilor de consultanță privind managementul proiectelor de construcții
70.22.3
Alte servicii de consultanță de afaceri
70.22.4
Mărci și francize
OTH
TOTAL

Alte produse n.c.a.
Total cifră de afaceri

Statistici bianuale de întreprinderi în domeniul activităților din NACE Rev.2 grupele 69.1, 69.2 și 70.2
defalcate în funcție de reședința clientului enumerate în anexa VIII secțiunea 4 alineatul (3) la Regulamentul (CE)
nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere

Seria 8D
Seria

Statistici bianuale de întreprinderi în domeniul activităților din NACE Rev.2 grupele 69.1, 69.2 și 70.2 defalcate în funcție de reședința clientului

Primul an de referință

2008

L 86/211

L 86/212
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Frecvența

la 2 ani

Sfera de cuprindere a activităților

NACE REV.2 grupele 69.1, 69.2 și 70.2

Caracteristici

Caracteristica din anexa VIII secțiunea 4 alineatul (3):
12110 Cifră de afaceri (doar pentru întreprinderi cu 20 sau peste 20 de salariați)

Nivelul de defalcare a activităților

NACE REV.2 grupele 69.1, 69.2 și 70.2

Nivelul de defalcare în
funcție de reședința clientului

1.
Rezident (conform definiției din ESA95 punctul 1.30)
2.
Non-rezident
Din care
2.1. Intra-UE
2.2 Extra-UE

Statistici bianuale de întreprinderi în domeniul activităților din NACE Rev.2 grupele 73.2, 71.1 și 71.2
defalcate în funcție de tipul de produs enumerate în anexa VIII secțiunea 4 alineatul (2) la Regulamentul (CE)
nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere
Seria 8E
Seria

Statistici bianuale de întreprinderi în domeniul activităților din NACE Rev.2 grupele
73.2, 71.1 și 71.2 defalcate în funcție de tipul de produs

Primul an de referință

2009

Frecvența

la 2 ani

Sfera de cuprindere a activităților

NACE REV.2 grupele 73.2, 71.1 și 71.2

Caracteristici

Caracteristica din anexa VIII secțiunea 4 alineatul (3):
12110 Cifră de afaceri (doar pentru întreprinderi cu 20 sau peste 20 de salariați)

Nivelul de defalcare a activităților

NACE REV.2 grupele 73.2 și 71.2 și clasele 71.11 și 71.12

Nivelul de defalcare în
funcție de tipul de produs

CPA
Pentru NACE
73.20.1
73.20.11
73.20.12
73.20.13

REV.2 grupa 73.2 (Cercetare a pieței și sondare a opiniei publice)
Servicii de cercetare a pieței și servicii similare
Servicii de cercetare a pieței: anchete privind calitatea
Servicii de cercetare a pieței: anchete ad-hoc privind cantitatea
Servicii de cercetare a pieței: anchete continue și periodice privind
cantitatea
73.20.14+19 Servicii de cercetare a pieței, altele decât anchetele; alte servicii de
cercetare a pieței
73.20.2
Servicii de sondare a opiniei publice
OTH
Alte produse n.c.a.
TOTAL
Total cifră de afaceri
Pentru NACE REV.2 clasa 71.11 (Activități de arhitectură)
71.11.1
Planuri și desene în scopuri arhitecturale
71.11.2
Servicii arhitecturale pentru clădiri
71.11.21+22 Servicii arhitecturale pentru proiecte de construcții rezidențiale și
nerezidențiale
71.11.23
Servicii arhitecturale pentru restaurări istorice
71.11.24
Servicii de consultanță în arhitectură
71.11.3
Servicii de planificare urbană și funciară
71.11.4
Servicii de arhitectură peisagistică și servicii de consultanță în
arhitectură
OTH
Alte produse n.c.a.
TOTAL
Total cifră de afaceri
Pentru NACE REV.2 clasa 71.12 (Servicii de inginerie și servicii conexe de consultanță
tehnică)
71.12.1
Servicii de inginerie
71.12.11
Servicii de consultanță în inginerie
71.12.12
Servicii de inginerie pentru proiecte de construcții
71.12.13
Servicii de inginerie pentru proiecte energetice
71.12.14
Servicii de inginerie pentru proiecte de infrastructură de transport
71.12.15
Servicii de inginerie pentru proiectele de gestionare a deșeurilor
(periculoase și nepericuloase)
71.12.16
Servicii de inginerie pentru proiecte de alimentare cu apă, scurgere și
drenaj
71.12.17
Servicii de inginerie pentru proiecte industriale și meșteșugărești
71.12.18
Servicii de inginerie pentru proiecte de telecomunicații și tele/
radiodifuziune
71.12.19
Servicii de inginerie pentru alte proiecte

31.3.2009

31.3.2009
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71.12.2
71.12.3

Servicii de management al proiectului pentru proiecte de construcții
Servicii de prospectare și consultanță geologică, geofizică și servicii
conexe

OTH
TOTAL

Alte produse n.c.a.
Total cifră de afaceri

Pentru NACE
71.20.1
71.20.11
71.20.12
71.20.13
71.20.14
71.20.19
OTH
TOTAL

REV.2 grupa 71.2 (Activități de analiză și testare tehnică)
Servicii de analiză și testare tehnică
Servicii de analiză și testare a compoziției și a purității
Servicii de analiză și testare a proprietăților fizice
Servicii de testare și analiză a sistemelor mecanice și electrice integrate
Servicii de testare tehnică a vehiculelor de transport rutier
Alte servicii de analiză și testare tehnică
Alte produse n.c.a.
Total cifră de afaceri

Statistici bianuale de întreprinderi în domeniul activităților din NACE Rev.2 grupele 73.2, 71.1 și 71.2
defalcate în funcție de reședința clientului enumerate în anexa VIII secțiunea 4 alineatul (3) la Regulamentul (CE)
nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere
Seria 8F

9.

Seria

Statistici bianuale de întreprinderi în domeniul activităților din NACE Rev.2 grupele
73.2, 71.1 și 71.2 defalcate în funcție de reședința clientului

Primul an de referință

2009

Frecvența

la 2 ani

Sfera de cuprindere a activităților

NACE REV.2 grupele 73.2, 71.1 și 71.2

Caracteristici

Caracteristica din anexa VIII secțiunea 4 alineatul (3):
12110
Cifră de afaceri (doar pentru întreprinderi cu 20 sau peste 20 de salariați)

Nivelul de defalcare a activităților

NACE REV.2 grupele 73.2 și 71.2 și clasele 71.11 și 71.12

Nivelul de defalcare în
funcție de reședința clientului

1.
Rezident (conform definiției din ESA95 punctul 1.30)
2.
Non-rezident
Din care
2.1. Intra-UE
2.2 Extra-UE

DEMOGRAFIA ÎNTREPRINDERILOR
Tabel rezumativ
Codul seriilor

9A
9B
9C
9D

Titlu

Statistici anuale privind demografia întreprinderilor detaliate în funcție de statutul juridic
Statistici anuale privind demografia întreprinderilor detaliate pe clase de mărime a numărului de
salariați
Rezultate preliminare anuale privind întreprinderile desființate, detaliate în funcție de statutul juridic
Rezultate preliminare anuale privind întreprinderile desființate, detaliate pe clase de mărime a
numărului de salariați

Statistici anuale privind demografia întreprinderilor detaliate în funcție de statutul juridic enumerate în
anexa IX secțiunea 5 alineatele (1) și (2) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
privind statisticile structurale de întreprindere
Seria 9A
Denumirea seriei

Statistici anuale privind demografia întreprinderilor detaliate în funcție de statutul
juridic

Primul an de referință

2004 pentru caracteristicile 11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 92 0, 16 92 1,
16 93 0 și 16 93 1

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.1.1 secțiunile C-K pentru anii de referință 2004-2007
NACE Rev.2 secțiunile B-N pentru datele care trebuie furnizate începând cu anul de
referință 2008

L 86/213

L 86/214
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Caracteristici

Caracteristicile din anexa IX secțiunea 5 alineatul (1):
11 91 0 Populația întreprinderilor active în t
11 92 0 Număr de întreprinderi înființate în t
11 93 0 Număr de întreprinderi desființate în t
Caracteristicile din anexa IX secțiunea 5 alineatul (2):
16 91 0 Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor active în t
16 91 1 Număr de salariați din populația întreprinderilor active în t
16 92 0 Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor înființate în t
16 92 1 Număr de salariați din populația întreprinderilor înființate în t
16 93 0 Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor desființate în t
16 93 1 Număr de salariați din populația întreprinderilor desființate în t

Nivelul de defalcare a activităților

Pentru anii de referință 2004-2007: NACE Rev.1.1
C
D
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
50
51
52
51.1
51.2
52.1
52.2
52.3 +52.4 + 52.5

52.6
52.7
55
55.1 + 55.2
55.3 + 55.4 + 55.5

Industria extractivă
Industria prelucrătoare
Industria alimentară și a tutunului
Industria textilă și de confecții
Industria pielăriei și fabricarea articolelor de încălțăminte
Produse ale industriei de prelucrare a lemnului și
fabricarea articolelor din lemn
Produse ale industriei celulozei și hârtiei; publicații și
tipărituri
Cocsificare, rafinare și industrii nucleare
Produse ale industriei chimice
Produse ale industriei de prelucrare a cauciucului și a
maselor plastice
Fabricarea altor produse minerale nemetalice
Produse ale industriei metalurgice și prelucrării metalelor
Produse ale industriei de mașini și echipamente n.c.a.
Fabricarea echipamentelor electrice și electronice
Fabricarea echipamentelor de transport
Alte industrii prelucrătoare n.c.a.
Producerea și furnizarea energiei electrice, a gazelor
naturale și a apei
Construcții
Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea
autovehiculelor, a motocicletelor și a bunurilor personale
și de uz casnic
Vânzarea, întreținerea și repararea autovehiculelor și a
motocicletelor; comerțul cu amănuntul cu carburanți
auto
Comerțul cu ridicata și intermedieri comerciale, cu
excepția autovehiculelor și a motocicletelor
Comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a
motocicletelor; repararea bunurilor personale și de uz
casnic
Comerț cu ridicata pe bază de comision sau contract
Comerț cu ridicata cu materii prime agricole și animale
vii
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate
Comerț cu amănuntul cu produse alimentare, băuturi și
tutun, în magazine specializate
Comerț cu amănuntul cu produse medicale și farmaceutice, articole de toaletă și produse cosmetice; Alte vânzări
cu amănuntul de produse noi în magazine specializate;
Comerț cu amănuntul cu bunuri de ocazie în magazine
Comerț cu amănuntul în afara magazinelor
Repararea bunurilor personale și de uz casnic
Hoteluri și restaurante
Hoteluri, terenuri de camping și alte facilități de cazare de
scurtă durată
Restaurante, baruri, cantine și servicii de catering

I Transport, depozitare și comunicare
60
61
62
63
64.1
64.2
65

Transporturi terestre; transporturi prin conducte
Transporturi pe apă
Transporturi aeriene
Activități auxiliare de transport; activități ale agențiilor de
turism
Activități de poștă și curierat
Telecomunicații
Intermediere financiară, cu excepția asigurărilor și a
fondurilor de pensii

31.3.2009

31.3.2009
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66

Asigurări și fonduri de pensii, cu excepția asigurărilor
sociale obligatorii
67
Activități auxiliare intermedierii financiare
70
Activități imobiliare
70.1
Activități imobiliare cu bunuri imobiliare proprii
70.11
Construirea și vânzarea de bunuri imobiliare
70.12
Cumpărarea și vânzarea bunurilor imobiliare proprii
70.2
Închirierea bunurilor imobiliare proprii
70.3
Activități imobiliare pe bază de comision sau contract
70.31
Agenții imobiliare
70.32
Administrarea bunurilor imobiliare pe bază de comision
sau contract
71
Închirierea de mașini și echipamente fără operator și a
bunurilor personale și de uz casnic
71.1
Închiriere de automobile
71.2
Închiriere de alte mijloace de transport
71.21
Închiriere de alte mijloace de transport terestre
71.22
Închiriere de mijloace de transport pe apă
71.23
Închiriere de mijloace de transport aerian
71.3
Închiriere de alte mașini și echipamente
71.31
Închiriere de mașini și echipamente agricole
71.32
Închiriere de mașini și echipamente de construcții civile
71.33
Închiriere de mașini și echipamente de birou, inclusiv
computere
71.34
Închiriere de alte mașini și echipamente n.c.a.
71.4
Închiriere de bunuri personale și de uz casnic n.c.a.
72
Computere și activități aferente
72.1
Consultanță în domeniul echipamentelor informatice
72.2
Crearea programelor de calculator
72.21
Editarea programelor de calculator
72.22
Alte servicii de creare a programelor de calculator
72.3
Prelucrarea datelor
72.4
Activități legate de baze de date
72.5
Întreținerea și repararea mașinilor de birou și de calcul
72.6
Alte activități aferente computerelor
73
Cercetare și dezvoltare
73.1
Cercetare și dezvoltare experimentală în domeniul
științelor naturale și al ingineriei
73.2
Cercetare și dezvoltare experimentală în domeniul
științelor sociale și umane
74
Alte activități ale întreprinderilor cu excepția NACE
Rev.1.1 74.15 Activități de management al holding-urilor
74.11+74.12+74.13+74.14 Activități juridice, de contabilitate, de ținere a evidențelor
contabile și de audit; consultanță fiscală; cercetare a pieței
și sondare a opiniei publice; consultanță în afaceri și
management
74.11
Activități juridice
74.12
Activități de contabilitate, de ținere a evidențelor contabile și de audit; consultanță fiscală
74.13
Cercetare a pieței și sondare a opiniei publice
74.14
Activități de consultanță în afaceri și management
74.2
Activități de arhitectură și inginerie și consultanță tehnică
asociată
74.3
Testare și analiză tehnică
74.4
Publicitate
74.5
Recrutarea forței de muncă și furnizarea de personal
74.6
Activități de investigație și securitate
74.7
Servicii de curățenie
74.8
Diverse activități ale întreprinderilor n.c.a.
74.81
Activități fotografice
74.82
Activități de ambalare
74.85
Activități de secretariat și traducere
74.86
Centrale telefonice
74.87
Alte activități ale întreprinderilor n.c.a.
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Grupe speciale
C_TO_K
C_E
C_TO_E
ICTM
DLA
G_TO_K
ICTW
OTHW
74B
74P
74E
KIBS
ICTA
ICTS

Totalul economiei de întreprinderi excluzând NACE
74.15
Industria extractivă și furnizarea energiei electrice, a
gazelor naturale și a apei
Total industrie (excluzând construcțiile)
Producție TIC (30+313+32+332+333)
Fabricarea echipamentelor electrice și optice, excluzând
producția TIC (DL-30-313-32-332-333)
Servicii excluzând serviciile din administrația publică,
sănătate, educație și alte servicii comunitare și activități de
management al holding-urilor
Comerț cu ridicata cu TIC
Comerț cu ridicata, excluzând comerțul cu ridicata cu TIC
Alte activități ale întreprinderilor, excluzând activități ale
administrației publice și cele de management al holdingurilor
Servicii specializate
Servicii operaționale
Servicii cu grad ridicat de cunoștințe
Sectorul TIC
Servicii legate de TIC (inclusiv comerțul cu ridicata cu
TIC)

Începând cu anul de referință 2008: NACE Rev.2
B
C
10 + 11 +12
13 + 14
15
16
17 + 18
19
20 + 21
22
23
24 + 25
26 + 27
28
29 + 30
31 +32
33
D
E
F
G
45
46
47
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5

Industria extractivă
Industria prelucrătoare
Industria alimentară și a tutunului
Industria textilă și de confecții
Industria pielăriei și fabricarea articolelor asociate
Prelucrarea lemnului și fabricarea produselor din lemn și
plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din
nuiele și împletituri
Produse ale industriei hârtiei; tipărirea și reproducerea
înregistrărilor pe suporturi
Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute
prin rafinarea petrolului
Produse ale industriei chimice; fabricarea produselor
farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
Produse ale industriei de prelucrare a cauciucului și a
maselor plastice
Fabricarea altor produse minerale nemetalice
Prelucrarea metalelor de bază și a produselor metalice cu
excepția mașinilor și a echipamentelor
Fabricarea computerelor, a produselor electronice și
optice, fabricarea echipamentelor electrice
Produse ale industriei de mașini și echipamente n.c.a.
Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor, a semiremorcilor
și a altor echipamente de transport
Producția de mobilier și alte industrii manufacturiere
Repararea și instalarea mașinilor și a echipamentelor
Furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale, a
aburului și aerului condiționat
Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de
gestionare a deșeurilor și de depoluare
Construcții
Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea
autovehiculelor și a motocicletelor
Comerțul cu ridicata și cu amănuntul și repararea
autovehiculelor și a motocicletelor
Comerțul cu ridicata, cu excepția autovehiculelor și a
motocicletelor
Comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a
motocicletelor
Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate
Comerțul cu amănuntul cu produse alimentare, băuturi și
tutun, în magazine specializate
Comerțul cu amănuntul cu carburanți auto în magazine
specializate
Comerțul cu amănuntul cu echipamente informatice și de
comunicații în magazine specializate
Comerțul cu amănuntul cu alte echipamente de uz casnic
în magazine specializate
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47.6
47.7
47.8
47.9

Comerțul cu amănuntul cu bunuri culturale și de
divertisment în magazine specializate
Comerțul cu amănuntul cu alte bunuri în magazine
specializate
Comerțul cu amănuntul la tarabe și în piețe
Comerțul cu amănuntul în altă parte decât în magazine,
la tarabe și în piețe

H
49
50
51
52
53

Transporturi și depozitare
Transporturi terestre și transporturi prin conducte
Transporturi pe apă
Transporturi aeriene
Antrepozitare și activități auxiliare de transport
Activități de poștă și curierat

I
55
56

Servicii de cazare și restaurante
Cazare
Restaurante

J
58
59

Informare și comunicații
Activități editoriale
Producția de filme cinematografice, de programe video și
de televiziune, înregistrări sonore și activități de editare
muzicală
Activități de programare și difuzare
Telecomunicații
Programare informatică, consultanță și activități asociate
Programare informatică, consultanță și activități asociate
Activități de programare informatică
Activități de consultanță în domeniul computerelor
Activități de gestionare a echipamentului informatic
Alte activități de tehnologie informatică și servicii
informatice
Servicii de informare

60
61
62
62.0
62.01
62.02
62.03
62.09
63
K_X_K642
64.1+64.3+64.9
65
66
L
68
68.1
68.2
68.3
68.31
68.32
M
69
69.1
69.2
70.1
70.2
70.21
70.22
71
71.1
71.11

Activități financiare și de asigurări cu excepția activităților
holding-urilor (NACE Rev.2 642)
Activități de servicii financiare, cu excepția asigurărilor și
a fondurilor de pensii și a activităților holding-urilor
Asigurări, reasigurări și fonduri de pensii, cu excepția
asigurărilor sociale obligatorii
Activități auxiliare activităților de servicii financiare și de
asigurări
Activități imobiliare
Activități imobiliare
Cumpărarea și vânzarea bunurilor imobiliare proprii
Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau
închiriate
Activități imobiliare pe bază de comision sau contract
Agenții imobiliare
Administrarea bunurilor imobiliare pe bază de comision
sau contract
Activități specializate, științifice și tehnice
Activități juridice și de contabilitate
Activități juridice
Activități de contabilitate, de ținere a evidențelor contabile și de audit; consultanță fiscală
Activități din cadrul sediilor sociale
Activități de consultanță managerială
Activități de relații publice și comunicare
Activități de consultanță în afaceri și management
Activități de arhitectură și inginerie; testare și analiză
tehnică
Activități de arhitectură și inginerie și consultanță tehnică
asociată
Activități de arhitectură
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71.12
71.2
72
72.1
72.11
72.19
72.2
73
73.1
73.11
73.12
73.2
74
74.1
74.2
74.3
74.9
75
N
77
77.1
77.11
77.12
77.2
77.21
77.22
77.29
77.3
77.31
77.32
77.33
77.34
77.35
77.39
77.4
78
78.1
78.2
78.3
79
79.1
79.11
79.12
79.9
80
80.1
80.2
80.3
81
81.1
81.2
81.21
81.22
81.29
81.3

Activități de inginerie și consultanță tehnică asociată
Testare și analiză tehnică
Cercetare și dezvoltare științifică
Cercetare și dezvoltare experimentală în domeniul
științelor naturale și al ingineriei
Cercetare și dezvoltare experimentală în biotehnologie
Alte activități de cercetare și dezvoltare experimentală în
domeniul științelor naturale și al ingineriei
Cercetare și dezvoltare experimentală în domeniul
științelor sociale și umane
Publicitate și cercetare de piață
Publicitate
Agenții de publicitate
Reprezentări media
Cercetare a pieței și sondare a opiniei publice
Alte activități specializate, științifice și tehnice
Activități specializate de proiectare
Activități fotografice
Activități de traducere și interpretariat
Alte activități specializate, științifice și tehnice n.c.a.
Activități veterinare
Servicii administrative şi activităţi de sprijin
Activități de închiriere și leasing
Închiriere și leasing de autovehicule
Închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule ușoare
Închiriere și leasing de camioane
Închiriere și leasing de bunuri personale și de uz casnic
Închiriere și leasing de articole de agrement și sport
Închiriere de casete video și discuri video
Închiriere și leasing de alte bunuri personale și de uz
casnic
Închiriere și leasing de alte mașini, echipamente și bunuri
corporale
Închiriere și leasing de mașini și echipamente agricole
Închiriere și leasing de mașini și echipamente de
construcții civile
Închiriere și leasing de mașini și echipamente de birou
(inclusiv computere)
Închiriere și leasing de mijloace de transport pe apă
Închiriere și leasing de mijloace de transport aerian
Închiriere și leasing de alte mașini, echipamente și bunuri
corporale n.c.a.
Leasing de proprietate intelectuală și produse similare, cu
excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor
Activități de ocupare a forței de muncă
Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de
muncă
Alte servicii de asigurare a resurselor umane
Activitățile agențiilor de turism, tur-operatorilor și alte
servicii de rezervare și activități asociate
Activități ale agențiilor de turism și ale tur-operatorilor
Activități ale agențiilor de turism
Activități ale tur-operatorilor
Alte servicii de rezervări și activități asociate
Activități de securitate și investigație
Activități de securitate privată
Activități legate de sisteme de securitate
Activități de investigație
Servicii legate de clădiri și amenajări peisajere
Activități combinate de asistență pentru clădiri
Activități de curățare
Curățarea generală a clădirilor
Alte activități de curățare a clădirilor și curățare
industrială
Alte activități de curățare
Activități de amenajări peisajere
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82
82.1
82.11
82.19
82.2
82.3
82.9
82.91
82.92
82.99

Activități administrative și de sprijinire a activităților de
birou, alte activități de sprijinire a întreprinderilor
Activități administrative și de sprijinire a activităților de
birou
Servicii administrative de birou combinate
Fotocopiere, pregătirea documentelor și alte activități
specializate de sprijinire a activităților de birou
Activități ale centralelor telefonice
Organizarea de saloane specializate și prezentări comerciale
Activități de sprijin pentru întreprinderi n.c.a.
Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor de
credit
Activități de ambalare
Alte activități de sprijinire a întreprinderilor n.c.a.

Grupe speciale
B_TO_N
B_TO_E
ICT_M
G_TO_N_X_K642
ICT_T
ICT_S
ICT_W
Nivelul de defalcare în
funcție de statutul juridic

1.
2.
3.
4.

Economia de întreprinderi excluzând NACE Rev.2 642
activități ale holding-urilor
Industrie
Producție TIC (NACE Rev.2: 261+262+263+264+268
+2731)
Servicii ale economiei de întreprinderi excluzând NACE
642 activități ale holding-urilor
Total TIC (NACE Rev.2: 261+262+263+264+268+2731
+951+465+474+582+61+62+631)
Servicii legate de TIC (NACE Rev.2: 951+465+474+582
+61+62+631)
Comerțul cu ridicata cu TIC (NACE Rev.2 465)

Întreprinzători individuali (persoane fizice, asociații familiale, profesiuni liberale)
Societăți private pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată cotate la bursă
Parteneriate cu răspundere limitată și nelimitată proprietate personală. Sunt
incluse și statute de alt nivel, precum cooperativele, asociațiile, etc.
Toate statutele juridice

Datele referitoare la desființările incluse în această serie sunt transmise la 30 de luni de la încheierea anului de
referință.
Statistici anuale privind demografia întreprinderilor detaliate pe clase de mărime a numărului de salariați
enumerate în anexa IX secțiunea 5 alineatele (1) și (2) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și
al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere
Seria 9B
Denumirea seriei

Statistici anuale privind demografia întreprinderilor detaliate pe clase de mărime a
numărului de salariați

Primul an de referință

2004 pentru caracteristicile 11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16
92 1, 16 93 0 și 16 93 1
2005 pentru caracteristicile 11 94 1, 16 94 1 și 16 95 1
2006 pentru caracteristicile 11 94 2, 16 94 2 și 16 95 2
2007 pentru caracteristicile 11 94 3, 16 94 3 și 16 95 3
2008 pentru caracteristicile 11 94 4, 16 94 4 și 16 95 4
2009 pentru caracteristicile 11 94 5, 16 94 5 și 16 95 5

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.1.1 secțiunile C-K pentru anii de referință 2004-2007
NACE Rev.2 secțiunile B-N pentru datele care trebuie furnizate începând cu anul de
referință 2008

Caracteristici

Caracteristicile din anexa IX secțiunea 5 alineatul (1):
11 91 0 Populația întreprinderilor active în t
11 92 0 Număr de întreprinderi înființate în t
11 93 0 Număr de întreprinderi desființate în t
11 94 1 Număr de întreprinderi nou înființate în t-1 care au supraviețuit dincolo de
t
11 94 2 Număr de întreprinderi nou înființate în t-2 care au supraviețuit dincolo de
t
11 94 3 Număr de întreprinderi nou înființate în t-3 care au supraviețuit dincolo de
t
11 94 4 Număr de întreprinderi nou înființate în t-4 care au supraviețuit dincolo de
t
11 94 5 Număr de întreprinderi nou înființate în t-5 care au supraviețuit dincolo de
t
Caracteristicile din anexa IX secțiunea 5 alineatul (2):
16 91 0 Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor active în t
16 91 1 Număr de salariați din populația întreprinderilor active în t
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16
16
16
16
16

92
92
93
93
94

0
1
0
1
1

16 94 2
16 94 3
16 94 4
16 94 5
16 95 1
16 95 2
16 95 3
16 95 4
16 95 5

Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor înființate în t
Număr de salariați din populația întreprinderilor înființate în t
Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor desființate în t
Număr de salariați din populația întreprinderilor desființate în t
Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor nou-înființate
în t-1 și care au supraviețuit dincolo de t
Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor nou-înființate
în t-2 și care au supraviețuit dincolo de t
Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor nou-înființate
în t-3 și care au supraviețuit dincolo de t
Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor nou-înființate
în t-4 și care au supraviețuit dincolo de t
Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor nou-înființate
în t-5 și care au supraviețuit dincolo de t
Număr de persoane angajate în anul înființării din populația întreprinderilor nou-înființate în t-1 și care au supraviețuit dincolo de t
Număr de persoane angajate în anul înființării din populația întreprinderilor nou-înființate în t-2 și care au supraviețuit dincolo de t
Număr de persoane angajate în anul înființării din populația întreprinderilor nou-înființate în t-3 și care au supraviețuit dincolo de t
Număr de persoane angajate în anul înființării din populația întreprinderilor nou-înființate în t-4 și care au supraviețuit dincolo de t
Număr de persoane angajate în anul înființării din populația întreprinderilor nou-înființate în t-5 și care au supraviețuit dincolo de t

Nivelul de defalcare a activităților

A se vedea seria 9A

Nivelul de defalcare pe
clase de mărime

Număr de salariați: Zero, Între 1 și 4, Între 5 și 9, 10 sau peste 10, Total

Datele referitoare la desființările incluse în această serie sunt transmise la 30 de luni de la încheierea anului de
referință.

Rezultate preliminare anuale privind întreprinderile desființate, detaliate în funcție de statutul juridic
enumerate în anexa IX secțiunea 5 alineatele (1) și (2) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și
al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere

Seria 9C
Denumirea seriei

Rezultate preliminare anuale privind întreprinderile desființate, detaliate în funcție de
statutul juridic

Primul an de referință

2006 pentru caracteristicile 11 93 0, 16 93 0 și 16 93 1

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.1.1 secțiunile C-K pentru anii de referință 2006-2007
NACE Rev.2 secțiunile B-N pentru datele care trebuie furnizate începând cu anul de
referință 2008

Caracteristici

Caracteristicile din anexa IX secțiunea 5 alineatul (1):
11 93 0 Număr de întreprinderi desființate în t
Caracteristicile din anexa IX secțiunea 5 alineatul (2):
16 93 0 Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor desființate în t
16 93 1 Număr de salariați din populația întreprinderilor desființate în t

Nivelul de defalcare a activităților

Pentru anii de referință 2006-2007: NACE Rev.1.1
C
D
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI

Industria extractivă
Industria prelucrătoare
Industria alimentară și a tutunului
Industria textilă și de confecții
Industria pielăriei și fabricarea articolelor de încălțăminte
Produse ale industriei de prelucrare a lemnului și
fabricarea articolelor din lemn
Produse ale industriei celulozei și hârtiei; publicații și
tipărituri
Cocsificare, rafinare și industrii nucleare
Produse ale industriei chimice
Produse ale industriei de prelucrare a cauciucului și a
maselor plastice
Fabricarea altor produse minerale nemetalice
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DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
50
51
52
51.1
51.2
52.1
52.2
52.3 +52.4 + 52.5

52.6
52.7
55
55.1 + 55.2
55.3 + 55.4 + 55.5
I
60
61
62
63
64.1
64.2
65
66
67
70
70.1
70.11
70.12
70.2
70.3
70.31
70.32
71
71.1
71.2
71.21
71.22
71.23
71.3
71.31
71.32
71.33
71.34
71.4

Produse ale industriei metalurgice și prelucrării metalelor
Produse ale industriei de mașini și echipamente n.c.a.
Fabricarea echipamentelor electrice și electronice
Fabricarea echipamentelor de transport
Alte industrii prelucrătoare n.c.a.
Producerea și furnizarea energiei electrice, a gazelor
naturale și a apei
Construcții
Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea
autovehiculelor, a motocicletelor și a bunurilor personale
și de uz casnic
Vânzarea, întreținerea și repararea autovehiculelor și a
motocicletelor; comerțul cu amănuntul cu carburanți
auto
Comerțul cu ridicata și intermedieri comerciale, cu
excepția autovehiculelor și a motocicletelor
Comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a
motocicletelor; repararea bunurilor personale și de uz
casnic
Comerț cu ridicata pe bază de comision sau contract
Comerț cu ridicata cu materii prime agricole și animale
vii
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate
Comerț cu amănuntul cu produse alimentare, băuturi și
tutun, în magazine specializate
Comerț cu amănuntul cu produse medicale și farmaceutice, articole de toaletă și produse cosmetice; Alte vânzări
cu amănuntul de produse noi în magazine specializate;
Comerț cu amănuntul cu bunuri de ocazie în magazine
Comerț cu amănuntul în afara magazinelor
Repararea bunurilor personale și de uz casnic
Hoteluri și restaurante
Hoteluri, terenuri de camping și alte facilități de cazare de
scurtă durată
Restaurante, baruri, cantine și servicii de catering
Transport, depozitare și comunicare
Transporturi terestre; transporturi prin conducte
Transporturi pe apă
Transporturi aeriene
Activități auxiliare de transport; activități ale agențiilor de
turism
Activități de poștă și curierat
Telecomunicații
Intermediere financiară, cu excepția asigurărilor și a
fondurilor de pensii
Asigurări și fonduri de pensii, cu excepția asigurărilor
sociale obligatorii
Activități auxiliare intermedierii financiare
Activități imobiliare
Activități imobiliare cu bunuri imobiliare proprii
Construirea și vânzarea de bunuri imobiliare
Cumpărarea și vânzarea bunurilor imobiliare proprii
Închirierea bunurilor imobiliare proprii
Activități imobiliare pe bază de comision sau contract
Agenții imobiliare
Administrarea bunurilor imobiliare pe bază de comision
sau contract
Închirierea de mașini și echipamente fără operator și a
bunurilor personale și de uz casnic
Închiriere de automobile
Închiriere de alte mijloace de transport
Închiriere de alte mijloace de transport terestre
Închiriere de mijloace de transport pe apă
Închiriere de mijloace de transport aerian
Închiriere de alte mașini și echipamente
Închiriere de mașini și echipamente agricole
Închiriere de mașini și echipamente de construcții civile
Închiriere de mașini și echipamente de birou, inclusiv
computere
Închiriere de alte mașini și echipamente n.c.a.
Închiriere de bunuri personale și de uz casnic n.c.a.
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72
72.1
72.2
72.21
72.22
72.3
72.4
72.5
72.6
73
73.1

Computere și activități aferente
Consultanță în domeniul echipamentelor informatice
Crearea programelor de calculator
Editarea programelor de calculator
Alte servicii de creare a programelor de calculator
Prelucrarea datelor
Activități legate de baze de date
Întreținerea și repararea mașinilor de birou și de calcul
Alte activități aferente computerelor
Cercetare și dezvoltare
Cercetare și dezvoltare experimentală în domeniul
științelor naturale și al ingineriei
73.2
Cercetare și dezvoltare experimentală în domeniul
științelor sociale și umane
74
Alte activități ale întreprinderilor cu excepția NACE
Rev.1.1 74.15 Activități de management al holding-urilor
74.11+74.12+74.13+74.14 Activități juridice, de contabilitate, de ținere a evidențelor
contabile și de audit; consultanță fiscală; cercetare a pieței
și sondare a opiniei publice; consultanță în afaceri și
management
74.11
Activități juridice
74.12
Activități de contabilitate, de ținere a evidențelor contabile și de audit; consultanță fiscală
74.13
Cercetare a pieței și sondare a opiniei publice
74.14
Activități de consultanță în afaceri și management
74.2
Activități de arhitectură și inginerie și consultanță tehnică
asociată
74.3
Testare și analiză tehnică
74.4
Publicitate
74.5
Recrutarea forței de muncă și furnizarea de personal
74.6
Activități de investigație și securitate
74.7
Servicii de curățenie
74.8
Diverse activități ale întreprinderilor n.c.a.
74.81
Activități fotografice
74.82
Activități de ambalare
74.85
Activități de secretariat și traducere
74.86
Centrale telefonice
74.87
Alte activități ale întreprinderilor n.c.a.
Grupe speciale
C2K
C+E
C2E
ICTM
DLA
G2K
ICTW
OTHW
74B
74P
74E
KIBS
ICTA
ICTS

Totalul economiei de întreprinderi excluzând NACE
74.15
Industria extractivă și furnizarea energiei electrice, a
gazelor naturale și a apei
Total industrie (excluzând construcțiile)
Producție TIC (30+313+32+332+333)
Fabricarea echipamentelor electrice și optice, excluzând
producția TIC (DL-30-313-32-332-333)
Servicii excluzând serviciile din administrația publică,
sănătate, educație și alte servicii comunitare și activități de
management al holding-urilor
Comerț cu ridicata cu TIC
Comerț cu ridicata, excluzând comerțul cu ridicata cu TIC
Alte activități ale întreprinderilor, excluzând activități ale
administrației publice și cele de management al holdingurilor
Servicii specializate
Servicii operaționale
Servicii cu grad ridicat de cunoștințe
Sectorul TIC
Servicii legate de TIC (inclusiv comerțul cu ridicata cu
TIC)

Începând cu anul de referință 2008: NACE Rev.2
B
C
10 + 11 +12
13 + 14
15
16

Industria extractivă
Industria prelucrătoare
Industria alimentară și a tutunului
Industria textilă și de confecții
Industria pielăriei și fabricarea articolelor asociate
Prelucrarea lemnului și fabricarea produselor din lemn și
plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din
nuiele și împletituri

31.3.2009
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17 + 18
19
20 + 21
22
23
24 + 25
26 + 27
28
29 + 30
31 +32
33
D
E
F
G
45
46
47
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
47.6
47.7
47.8
47.9

Produse ale industriei hârtiei; tipărirea și reproducerea
înregistrărilor pe suporturi
Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute
prin rafinarea petrolului
Produse ale industriei chimice; fabricarea produselor
farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
Produse ale industriei de prelucrare a cauciucului și a
maselor plastice
Fabricarea altor produse minerale nemetalice
Prelucrarea metalelor de bază și a produselor metalice cu
excepția mașinilor și a echipamentelor
Fabricarea computerelor, a produselor electronice și
optice, fabricarea echipamentelor electrice
Produse ale industriei de mașini și echipamente n.c.a.
Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor, a semiremorcilor
și a altor echipamente de transport
Producția de mobilier și alte industrii manufacturiere
Repararea și instalarea mașinilor și a echipamentelor
Furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale, a
aburului și aerului condiționat
Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de
gestionare a deșeurilor și de depoluare
Construcții
Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea
autovehiculelor și a motocicletelor
Comerțul cu ridicata și cu amănuntul și repararea
autovehiculelor și a motocicletelor
Comerțul cu ridicata, cu excepția autovehiculelor și a
motocicletelor
Comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a
motocicletelor
Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate
Comerțul cu amănuntul cu produse alimentare, băuturi și
tutun, în magazine specializate
Comerțul cu amănuntul cu carburanți auto în magazine
specializate
Comerțul cu amănuntul cu echipamente informatice și de
comunicații în magazine specializate
Comerțul cu amănuntul cu alte echipamente de uz casnic
în magazine specializate
Comerțul cu amănuntul cu bunuri culturale și de
divertisment în magazine specializate
Comerțul cu amănuntul cu alte bunuri în magazine
specializate
Comerțul cu amănuntul la tarabe și în piețe
Comerțul cu amănuntul în altă parte decât în magazine,
la tarabe și în piețe

H
49
50
51
52
53

Transporturi și depozitare
Transporturi terestre și transporturi prin conducte
Transporturi pe apă
Transporturi aeriene
Antrepozitare și activități auxiliare de transport
Activități de poștă și curierat

I
55
56

Servicii de cazare și restaurante
Cazare
Restaurante

J
58
59

Informare și comunicații
Activități editoriale
Producția de filme cinematografice, de programe video și
de televiziune, înregistrări sonore și activități de editare
muzicală
Activități de programare și difuzare
Telecomunicații
Programare informatică, consultanță și activități asociate
Programare informatică, consultanță și activități asociate
Activități de programare informatică

60
61
62
62.0
62.01
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62.02
62.03
62.09
63
K_X_K642
64.1+64.3+64.9
65
66
L
68
68.1
68.2
68.3
68.31
68.32
M
69
69.1
69.2

Activități de consultanță în domeniul computerelor
Activități de gestionare a echipamentului informatic
Alte activități de tehnologie informatică și servicii
informatice
Servicii de informare
Activități financiare și de asigurări cu excepția activităților
holding-urilor (NACE Rev.2 642)
Activități de servicii financiare, cu excepția asigurărilor și
a fondurilor de pensii și a activităților holding-urilor
Asigurări, reasigurări și fonduri de pensii, cu excepția
asigurărilor sociale obligatorii
Activități auxiliare activităților de servicii financiare și de
asigurări
Activități imobiliare
Activități imobiliare
Cumpărarea și vânzarea bunurilor imobiliare proprii
Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau
închiriate
Activități imobiliare pe bază de comision sau contract
Agenții imobiliare
Administrarea bunurilor imobiliare pe bază de comision
sau contract

73
73.1
73.11
73.12
73.2
74
74.1
74.2
74.3
74.9
75

Activități specializate, științifice și tehnice
Activități juridice și de contabilitate
Activități juridice
Activități de contabilitate, de ținere a evidențelor contabile și de audit; consultanță fiscală
Activități din cadrul sediilor sociale
Activități de consultanță managerială
Activități de relații publice și comunicare
Activități de consultanță în afaceri și management
Activități de arhitectură și inginerie; testare și analiză
tehnică
Activități de arhitectură și inginerie și consultanță tehnică
asociată
Activități de arhitectură
Activități de inginerie și consultanță tehnică asociată
Testare și analiză tehnică
Cercetare și dezvoltare științifică
Cercetare și dezvoltare experimentală în domeniul
științelor naturale și al ingineriei
Cercetare și dezvoltare experimentală în biotehnologie
Alte activități de cercetare și dezvoltare experimentală în
domeniul științelor naturale și al ingineriei
Cercetare și dezvoltare experimentală în domeniul
științelor sociale și umane
Publicitate și cercetare de piață
Publicitate
Agenții de publicitate
Reprezentări media
Cercetare a pieței și sondare a opiniei publice
Alte activități specializate, științifice și tehnice
Activități specializate de proiectare
Activități fotografice
Activități de traducere și interpretariat
Alte activități specializate, științifice și tehnice n.c.a.
Activități veterinare

N
77
77.1
77.11
77.12
77.2

Servicii administrative şi activităţi de sprijin
Activități de închiriere și leasing
Închiriere și leasing de autovehicule
Închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule ușoare
Închiriere și leasing de camioane
Închiriere și leasing de bunuri personale și de uz casnic

70.1
70.2
70.21
70.22
71
71.1
71.11
71.12
71.2
72
72.1
72.11
72.19
72.2
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77.21
77.22
77.29
77.3
77.31
77.32
77.33
77.34
77.35
77.39
77.4
78
78.1
78.2
78.3
79
79.1
79.11
79.12
79.9
80
80.1
80.2
80.3
81
81.1
81.2
81.21
81.22
81.29
81.3
82
82.1
82.11
82.19
82.2
82.3
82.9
82.91
82.92
82.99

Închiriere și leasing de articole de agrement și sport
Închiriere de casete video și discuri video
Închiriere și leasing de alte bunuri personale și de uz
casnic
Închiriere și leasing de alte mașini, echipamente și bunuri
corporale
Închiriere și leasing de mașini și echipamente agricole
Închiriere și leasing de mașini și echipamente de
construcții civile
Închiriere și leasing de mașini și echipamente de birou
(inclusiv computere)
Închiriere și leasing de mijloace de transport pe apă
Închiriere și leasing de mijloace de transport aerian
Închiriere și leasing de alte mașini, echipamente și bunuri
corporale n.c.a.
Leasing de proprietate intelectuală și produse similare, cu
excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor
Activități de ocupare a forței de muncă
Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de
muncă
Alte servicii de asigurare a resurselor umane
Activitățile agențiilor de turism, tur-operatorilor și alte
servicii de rezervare și activități asociate
Activități ale agențiilor de turism și ale tur-operatorilor
Activități ale agențiilor de turism
Activități ale tur-operatorilor
Alte servicii de rezervări și activități asociate
Activități de securitate și investigație
Activități de securitate privată
Activități legate de sisteme de securitate
Activități de investigație
Servicii legate de clădiri și amenajări peisajere
Activități combinate de asistență pentru clădiri
Activități de curățare
Curățarea generală a clădirilor
Alte activități de curățare a clădirilor și curățare
industrială
Alte activități de curățare
Activități de amenajări peisajere
Activități administrative și de sprijinire a activităților de
birou, alte activități de sprijinire a întreprinderilor
Activități administrative și de sprijinire a activităților de
birou
Servicii administrative de birou combinate
Fotocopiere, pregătirea documentelor și alte activități
specializate de sprijinire a activităților de birou
Activități ale centralelor telefonice
Organizarea de saloane specializate și prezentări comerciale
Activități de sprijin pentru întreprinderi n.c.a.
Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor de
credit
Activități de ambalare
Alte activități de sprijinire a întreprinderilor n.c.a.

Grupe speciale
B_TO_N
B_TO_E
ICT_M
G_TO_N_X_642
ICT_T
ICT_S
ICT_W
Nivelul de defalcare în
funcție de statutul juridic

1.
2.
3.
4.

Economia de întreprinderi excluzând NACE Rev.2 642
activități ale holding-urilor
Industrie
Producție TIC (NACE Rev.2 261+262+263+264+268
+2731)
Servicii ale economiei de întreprinderi excluzând NACE
642 activități ale holding-urilor
Total TIC (NACE Rev.2: 261+262+263+264+268+2731
+951+465+474+582+61+62+631)
Servicii legate de TIC (NACE Rev.2: 951+465+474+582
+61+62+631)
Comerțul cu ridicata cu TIC (NACE Rev.2 465)

Întreprinzători individuali (persoane fizice, asociații familiale, profesiuni liberale)
Societăți private pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată cotate la bursă
Parteneriate cu răspundere limitată și nelimitată proprietate personală. Sunt
incluse și statute de alt nivel, precum cooperativele, asociațiile, etc.
Toate statutele juridice

Datele preliminare referitoare la desființări trebuie trimise la 18 luni de la încheierea anului de referință.
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Rezultate preliminare anuale privind întreprinderile desființate, detaliate pe clase de mărime a numărului de
salariați enumerate în anexa IX secțiunea 5 alineatele (1) și (2) la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere
Seria 9D
Denumirea seriei

Rezultate preliminare anuale privind întreprinderile desființate, detaliate pe clase de
mărime a numărului de salariați

Primul an de referință

2006 pentru caracteristicile 11 93 0, 16 93 0 și 16 93 1

Frecvența

Anual

Sfera de cuprindere a activităților

NACE Rev.1.1 secțiunile C-K pentru anii de referință 2006-2007
NACE Rev.2 secțiunile B-N pentru datele care trebuie furnizate începând cu anul de
referință 2008

Caracteristici

Caracteristicile din anexa IX secțiunea 5 alineatul (1):
11 93 0 Număr de întreprinderi desființate în t
Caracteristicile din anexa IX secțiunea 5 alineatul (2):
16 93 0 Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor desființate în t
16 93 1 Număr de salariați din populația întreprinderilor desființate în t

Nivelul de defalcare a activităților

Același ca la seria 9C

Nivelul de defalcare pe
clase de mărime

Număr de salariați: Zero, Între 1 și 4, Între 5 și 9, 10 sau peste 10, Total

Datele preliminare referitoare la desființări trebuie trimise la 18 luni de la încheierea anului de referință.
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ANEXĂ II

Modificări aduse Regulamentului 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile
structurale de întreprindere rezultate din revizuirea CPA

Anexa V la Regulamentul nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului se modifică după cum urmează
1.

Alineatul 3 punctul (g) din secțiunea 4 se înlocuiește cu

Cod

11 11 0
11 11 1
11 11 2
11 11 3
11 11 5
11 41 0
32 11 4
32 11 5
32 11 6
32 18 2
32 16 0
32 18 0
32 18 8

32 19 0
32 61 4
13 31 0
32 61 5
32 61 6
32 61 7
32 61 8
32 61 9
32 71 1
32 71 3
32 71 4
32 71 5
32 71 6
32 72 1
32 72 2
32 72 3
33 12 1

34 31 1

34 32 1

Titlu

Date structurale
Număr de întreprinderi
Număr de întreprinderi defalcat după statutul juridic
Număr de întreprinderi defalcat după clasele de mărime
ale primelor brute subscrise
Număr de întreprinderi defalcat după clasele de mărime
ale provizioanelor tehnice brute
Număr de întreprinderi defalcat după țara de reședință
a întreprinderii mamă
Numărul total și locația sucursalelor din alte țări
Date contabile/parte tehnică a contului de profit și
pierderi
Prime brute subscrise defalcate după forma juridică a
întreprinderii
Prime brute subscrise din asigurări directe defalcate
după țara de reședință a întreprinderii mamă
Prime brute subscrise din acceptări în reasigurare
defalcate după țara de reședință a întreprinderii mamă
Cota reasigurătorilor din primele brute subscrise,
defalcate după țara de reședință a întreprinderii mamă
Alte elemente ale contului tehnic, sume brute
Sold de reasigurare
Cota reasigurătorilor din valoarea brută a altor posturi
din contul tehnic nespecificate anterior
Date contabile/parte tehnică a contului de profit și
pierderi
Sub-total II (sold net al contului tehnic)
Informații suplimentare privind contul de profit și
pierderi
Cheltuieli externe pentru achiziționarea de bunuri și
servicii
Costuri cu personalul
Cheltuieli externe și interne pentru gestionarea daunelor
Cheltuieli de achiziție
Cheltuieli administrative
Alte cheltuieli tehnice brute
Costuri de gestionare a investițiilor
Venituri din participații
Venituri din terenuri și clădiri
Venituri din alte investiții
Reluări din corecții asupra valorii investițiilor
Profituri din realizarea investițiilor
Cheltuieli de gestionare a investițiilor, inclusiv dobânzile
Corecții asupra valorii investițiilor
Pierderi din realizarea investițiilor
Date pe produs pe baza CPA
Cota reasigurătorilor din primele brute subscrise din
asigurări directe, repartizate pe produs (pe baza CPA)
Date privind internaționalizarea (defalcare geografică a activităților în cadrul dreptului de
stabilire)
Prime brute subscrise din asigurări directe pe produs
(pe baza CPA) și pe stat membru
Date privind internaționalizarea (defalcarea geografică a activităților conform dreptului la libertatea de a presta servicii)
Prime brute subscrise din asigurări directe pe produs
(pe baza CPA) și pe stat membru

Întreprinderi/activități economice în
cauză

(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3)
(1)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 5, 6)
(1, 2, 4, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)

(3)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,

2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,

4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,

5,
5,
5,
5,
5,
5,
5,
5,
5,
5,

6)
6)
6)
6)
6)
6)
6)
6)
6)
6)

(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)
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Alineatul 4 punctul (d) din secțiunea 4 se înlocuiește cu

Cod

32 13 2

34 12 0
34 13 0

36 11 2
36 12 3
36 13 8
36 21 0
36 22 0
37 10 1
37 33 3

39 10 0

39 20 0

39 30 0
39 40 0

39 50 0

Titlu

Date contabile/parte tehnică a contului de profit
și pierderi
Sume brute plătite pentru daune survenite în timpul
exercițiului financiar în curs
Activități internaționale (în general)
Defalcare geografică a primelor brute subscrise
pentru acceptări din reasigurare
Defalcarea geografică a cotei reasigurătorilor din
primele brute emise
Date privind bilanțul (activ/pasiv)
Terenuri și clădiri (valoare actuală)
Investiții în întreprinderi din cadrul grupului și
participații (valoare actuală)
Alte investiții financiare (valoare actuală)
Investiții în beneficiul deținătorilor de polițe de
asigurare de viață care suportă riscul de investiție –
terenuri și clădiri
Investiții în beneficiul deținătorilor de polițe de
asigurare de viață care suportă riscul de investiție –
alte investiții financiare
Total capital și rezerve, defalcat după forma juridică a
întreprinderii
Provizioane brute pentru daune restante, cu titlu de
asigurare directă, pe produs (pe baza CPA)
Date diverse
Numărul de contracte restante la sfârșitul exercițiului
contabil, cu titlu de asigurare directă, pentru toate
contractele de asigurare de viață individuale și pentru
următoarele produse: Servicii de asigurări de viață
nelegate și CPA 65.12.1, 65.12.4 și 65.12.5
Numărul de persoane asigurate la sfârșitul exercițiului contabil, cu titlu de asigurare directă, pentru
toate contractele de asigurare de viață de grup și
pentru următorul produs: CPA 65.12.1
Numărul de vehicule asigurate la sfârșitul exercițiului
contabil, cu titlu de asigurare directă, pentru
următorul produs: CPA 65.12.2
Suma brută asigurată la sfârșitul exercițiului contabil,
cu titlu de asigurare directă, pentru următoarele
produse: Asigurări de viața nelegate și servicii de
asigurări de capitalizare
Numărul de daune survenite în cursul exercițiului
contabil, cu titlu de asigurare directă, pentru
următorul produs: CPA 65.12.2

Întreprinderi/activități economice în
cauză

Observații

(2, 4, 6)

(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)

(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 3)
(1, 3)
(1, 2, 3, 4)
(2, 6)

(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)

(2, 6)

Opțional

(1, 5)

Opțional

(2, 6)

Opțional

