PRECIZĂRI METODOLOGICE LA ANCHETA STRUCTURALĂ ANUALĂ
Ancheta structurală anuală în întreprinderi este destinată pentru cercetarea statistică a sistemului comercial şi de producţie al agenţilor
economici din economia naţională. Indicatorii valorici se înscriu în mii lei cu zecimale (cu o cifră după virgulă).
În rd. 100 „Capitalul statutar” reflectă valoarea capitalului statutar, înregistrată în documentele de constituire cu divizare pe forme de
proprietate: în societăţile pe acţiuni – valoarea nominală a acţiunilor emise; în societăţile cu răspundere limitată – valoarea cotelor de participare;
în întreprinderile de stat şi municipale – valoarea mijloacelor statului, investite în capitalul statutar.
În rd.200 „Numărul mediu anual al salariaţilor” se înscrie numărul mediu anual al salariaţilor (exclusiv salariaţii cu contract individual de
muncă suspendat şi cumularzi externi), care reprezintă media aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din an, inclusiv
din zilele de repaus săptămânal şi sărbători legale, împărţită la numărul total al zilelor calendaristice. În efectivul zilnic al salariaţilor luat în calculul
numărului mediu se cuprind şi salariaţii aflaţi în incapacitate temporară de lucru (concediu medical) pe perioada când aceştia sunt plătiţi din
contul întreprinderii. Salariaţii, aflaţi în şomaj tehnic, care beneficiază, conform legislaţiei în vigoare, de o indemnizaţie din salariul de bază
corespunzător locului de muncă, plătită din fondul de salarii se includ proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă.
În zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi alte zile nelucrătoare se ia în calcul ca efectiv zilnic numărul salariaţilor din ziua precedentă.
În cazul când unitatea a fost înfiinţată sau şi-a încetat activitatea în cursul anului de raportare, se iau în calcul efectivele zilnice numai în perioada
în care a funcţionat, iar suma rezultată se împarte la numărul total al zilelor calendaristice din perioada respectivă.
Nu se includ: salariaţii aflaţi în concedii fără plată, în concedii medicale plătite din bugetul asigurărilor sociale de stat, în grevă, detaşaţi la
lucru în străinătate, cumularzii externi, alte persoane absente neplătite.
În rd.210 „Efectivul salariaţilor la sfîrşitul anului” se înscrie efectivul salariaţilor la sfîrşitul anului (exclusiv salariaţii cu contract de
muncă suspendat şi cumularzii externi) care cuprinde numărul persoanelor cu contract individual de muncă pe durată determinată sau
nedeterminată (inclusiv managerul sau administratorul) al căror contract de muncă nu a fost suspendat, fiind valabil în ultima zi a anului pentru
care se completează chestionarul. Astfel, efectivul salariaţilor cuprinde toţi angajaţii remuneraţi, care figurează pe statul de plată al unităţii, inclusiv
lucrătorii sezonieri, temporari, în timp parţial, salariaţii cu munca la domiciliu, proprietarii remuneraţi, la fel şi persoanele temporar absente pentru
o perioadă determinată (în concedii de odihnă anuale, concedii medicale, greve etc.).
Nu se includ: salariaţii detaşaţi la lucru în străinătate, persoane care efectuează lucrări de reparaţie sau întreţinere în numele altor unităţi,
cumularzii externi.
În rd. 340 „Cifra de afaceri (venitul din vînzări), fără TVA şi accize” se indică suma veniturilor obţinute din vînzarea produselor,
mărfurilor, prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor, provenite atît din activitatea principală, cît şi din activităţile secundare, exercitate de
întreprindere în perioada de referinţă. Acest indicator constituie suma rulajului creditor al contului 611 “Venituri din vînzări”.
În rd. 300 „Venituri din vînzarea produselor” se indică veniturile din vînzarea produselor;
În rd. 310 „Venituri din vînzarea mărfurilor” se indică veniturile din vînzarea mărfurilor;
În rd. 311 „cu amănuntul” se indică venitul din vânzarea mărfurilor cu amănuntul. Vînzarea cu amănuntul constituie vînzarea mărfurilor
către consumatorii finali (populaţie).
În rd. 320 „Venituri din prestarea serviciilor, executarea lucrărilor” se indică veniturile din prestarea serviciilor, executarea lucrărilor.
Din rd.320 se specifică valoarea serviciilor, lucrărilor prestate populaţiei (rd.321 „prestate populaţiei”).
În rd. 330 „Venituri din contracte de construcţie” se indică veniturile provenite din executarea lucrărilor de construcţie beneficiarilor.
În rd. 335 „Venituri din contracte de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune)” se indică veniturile din contracte de leasing
operaţional şi financiar (arendă, locaţiune)
În rd. 345 „Venituri din vînzarea clădirilor de locuit noi populaţiei” se indică veniturile din vînzarea apartamentelor (caselor particulare)
noi populaţiei.
În rd. 350 „Alte venituri din activitatea operaţională” se indică alte venituri operaţionale (rulajul creditor al contului 612 „Alte venituri
operaţionale”).
În rd 360 „Producţia imobilizată” se indică costul lucrărilor şi cheltuielile efectuate de întreprindere pentru ea însăşii, care se înregistrează
în componenţa activelor pe termen lung.
În rd. 370 „Subvenţii” se indică sumele primite cu titlu nerambursabil din Bugetul Public Naţional (PBN) în legătura cu producerea, vînzarea
de bunuri, servicii sau de utilizare a factorilor de producţie pentru promovarea unei politici social – economice. Subvenţiile se divizează în subvenţii
pe produse şi subvenţii de exploatare (legate de producţie).
Subvenţii pe produse - reprezintă subvenţii primite pentru o unitate de bun sau serviciu, proporţional cantităţii sau costului bunurilor si
serviciilor produse, vândute de unităţi rezidente. Acestea includ: compensări întreprinderilor efectuate din PBN în cazul cînd preţul de vânzare
pentru producţie sau serviciu se stabileşte mai inferior decât cheltuielile suportate (de exemplu dotaţiile din PBN întreprinderilor industriale,
agricole, gospodăriilor comunale, transportului urban s. a.); compensări din PBN a pierderilor întreprinderilor apărute în rezultatul vînzării
producţiei si serviciilor la preţurile de piaţă reglementate de stat (de exemplu compensările din PBN a diferenţei de preţuri pentru combustibil,
energie electrică, termică, dotaţii pentru produse alimentare etc.)
Subvenţii de exploatare (legate de producţie) reprezintă subvenţii pe care întreprinderile le primesc din PBN in legătura cu utilizarea
factorilor de producţie. Acestea includ subvenţii plătite în legătura cu utilizarea forţei de munca a unui contigent special (invalizi, şomeri, etc);
subvenţii legate de utilizarea altor factori de producţie, spre exemplu, pentru stimularea utilizării anumitor tipuri de materie prima, energie; subvenţii
pentru reducerea poluării mediului ambiant.
În rd.380 „TVA calculată aferentă veniturilor din vînzări – total” se reflectă TVA calculată aferentă veniturilor din vînzări (TVA aferentă
rulajului conturilor 611, 6122) în total pe întreprindere.
În rd. „390 TVA efectiv plătită în buget” se reflectă TVA plătită efectiv în buget de către întreprindere în anul de gestiune.
În rd. „391 Suma accizelor efectiv achitate în buget” se reflectă suma accizelor efectiv achitate în buget de către întreprindere în anul de
gestiune.
În rd. 410 „Consumuri şi cheltuieli operaţionale – total” se indică costurile directe, indirecte şi auxiliare de producţie, precum şi cheltuielile
operaţionale în total pe întreprindere.
În rd. 420 “Consumuri şi cheltuieli materiale - total” se indică costul materialelor cumpărate şi/sau costul efectiv al materialelor fabricate
la întreprindere care au fost consumate pentru necesităţile operaţionale ale întreprinderii (în producţie, pentru comercializarea produselor/mărfurilor,
prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, pentru necesităţile generale şi administrative ale întreprinderii şi subdiviziunilor structurale ale acesteia).
În componenţa consumurilor şi cheltuielilor materiale se includ: materii prime, materiale, semifabricate cumpărate, articole de completare, piese
de schimb, materiale de construcţii pentru reparaţie, ambalaje şi materiale pentru ambalat, combustibil de toate tipurile, energia de toate tipurile,
apa, obiecte de mică valoare şi scurtă, etc.
Nota: Consumurile privind obiectele de mică valoare şi scurtă durată se indică la valoarea de intrare a obiectelor de mică valoare şi scurtă
durată date în exploatare, diminuată cu valoarea probabilă rămasă a acestora.
În rd. 440 „Consumuri şi cheltuieli aferente serviciilor prestate de terţi – total” se indică costul total al serviciilor prestate de terţi
(persoane juridice şi/sau persoane fizice) pentru întreprindere. Aici se includ: costul serviciilor de transport; de comunicaţii; de reparaţie a

mijloacelor fixe; de prelucrare a materiei prime; bancare; de audit; notariale şi juridice; de pompieri şi pază; de reclamă; pentru pregătirea şi
perfecţionarea cadrelor; canalizare, evacuarea gunoiului, liftul, deservirea tehnicii de calcul şi alte servicii prestate de terţi.
În rd. 460 „Uzura (amortizarea) activelor pe termen lung” se indică suma totală a uzurii mijloacelor fixe, amortizării activelor nemateriale,
epuizării resurselor naturale utilizate în activitatea operaţională a întreprinderii în contrapartidă cu conturile de consumuri şi cheltuieli operaţionale
ale întreprinderii).
În rd. 470 „Remunerarea muncii” se indică consumurile şi cheltuielile privind retribuirea muncii calculată personalului în total pe
întreprindere în contrapartidă cu conturile de consumuri şi cheltuieli operaţionale ale întreprinderii.
În rd. 480 „Contribuţii privind asigurările sociale de stat şi prime de asigurare medicale obligatorii” se indică consumurile şi cheltuielile
privind contribuţiile asigurărilor sociale de stat şi medicale obligatorii calculate de patron în contrapartidă cu conturile de consumuri şi cheltuieli
operaţionale ale întreprinderii.
În rd. 490 „Alte consumuri şi cheltuieli operaţionale - total” se indică mărimea altor costuri directe, indirecte şi auxiliare de producţie
precum şi cheltuielile operaţionale, care n-au fost înregistrate în rîndurile de mai sus. Acest indicator se determină în baza datelor analitice reflectate
în debitul conturilor aferente costurilor directe, indirecte şi auxiliare de producţie precum şi cheltuielilor operaţionale şi cuprind: cheltuieli privind
locaţiunea (arenda); cheltuielile de deplasare; cheltuielile de reprezentare; cheltuielile privind asigurarea obligatorie a personalului şi patrimoniului;
cheltuielile privind dobânzile aferente creditelor bancare şi împrumuturilor; amenzile, penalităţile, despăgubirile; impozitele şi taxele incluse în
cheltuieli; alte consumuri şi cheltuieli operaţionale.
Capitolul 6 „Repartizarea veniturilor din vînzări, numărului mediu scriptic de salariaţi pe tipuri de activităţi” se completează în
conformitate cu Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM). Repartizarea pe clase CAEM se face după tipul activităţilor
desfăşurate de unitate, indicîndu-se cifra de afaceri (venituri din vînzări) şi numărul mediu de salariaţi. Personalul din conducerea administrativă
a unităţii se atribuie la tipul de activitate principală. În cazul în care unitatea are activităţi şi nu are venituri, dar a căror producţie este destinată
vînzării, în col. C se vor înscrie denumirea genurilor de activitate fără a se completa col. 1. Pentru aceste activităţi se va completa obligatoriu numai
col. 2.
În rd.700 „Active materiale pe termen lung – total” se indică valoarea totala a activelor materiale pe termen lung existente la
începutul/sfîrşitul anului de gestiune, precum şi intrările (executate cu forţe proprii sau achiziţionate de la terţi) şi ieşirile acestora.
În componenţa activelor materiale pe termen lung se includ:
 cheltuieli pentru lucrările de construcţiile executate cu forte proprii şi/sau valoarea clădirilor şi construcţiilor achiziţionate incluse în
componenţa activelor materiale pe termen lung;
 cheltuieli privind extinderea, reconstrucţia şi modernizarea obiectelor, inclusiv reparaţia capitală (care contribuie la majorarea valorii
iniţiale a obiectului);
 valoarea maşinilor, utilajului, mijloacelor de transport, etc achiziţionate noi sau utilizate anterior precum şi a celor produse cu forţe
proprii care se includ în componenţa activelor materiale pe termen lung;
 cheltuieli pentru formarea cirezii de bază ; plantaţiilor multianuale, etc.
În componenţa activelor materiale pe termen lung nu se includ:
 valoarea activelor materiale pe termen lung achiziţionate în scopul revînzării.
 valoarea lucrărilor de construcţie executate pentru terţi (pentru persoane juridice şi populaţie);
 valoarea maşinilor, utilajelor, instalaţiilor de transmisie, mijloacelor de transport, etc. produse pentru vînzare.
În rd. 710 „Clădiri, construcţii speciale - total” se indică valoarea totală a tuturor tipurilor de clădiri si construcţii existente la
începutul/sfîrşitul anului de gestiune, precum şi intrările (executate cu forţe proprii sau achiziţionate de la terţi) şi ieşirile acestora.
Clădire rezidenţială se consideră clădirea prevăzută cu un termen de exploatare îndelungat, amplasată pe un lot de pămînt în cadrul unor
hotare cu toate construcţiile auxiliare aferente şi elementele de confort, în care suprafaţa locuibilă deţine mai mult de jumătate din suprafaţa totală
a clădirii. La clădirile rezidenţiale se referă casele de locuit şi căminele de tip permanent, casele-internat pentru bătrîni şi invalizi, azilurile pentru
bătrînii singuratici, casele de copii, internatele pe lîngă şcoli şi şcolile – internat.
Clădire nerezidenţială se consideră clădirea destinată în principal altor scopuri decît celei rezidenţiale (clădirile administrative şi de
producţie, magazinele, depozitele, cinematografe, hotelurile, chempingurile, bazele de odihnă, sanatoriile etc.).
Construcţiile speciale (inginereşti) sunt construcţiile care nu îndeplinesc caracteristicile de clădiri şi care au ca scop crearea condiţiilor pentru
realizarea activităţilor de producţie, servicii sau pentru desfăşurarea activităţilor social – culturale. La ele se referă drumurile, căile ferate, podurile,
stadioanele.
Notă: Cheltuielile pentru construcţia clădirilor şi construcţiilor speciale de asemenea includ:
 cheltuielile pentru liniile de comunicaţie (sistemul de încălzire şi canalizare, reţeaua internă a gazoductului, cablul electric şi telefonic,
sistemele de ventilaţie sanitare, lifturile, etc.);
 cheltuielile pentru lucrări de cercetare-proiectare;
În rd. 711 „clădiri rezidenţiale (de locuit)” se specifică clădirile rezidenţiale.
În rd. 720 „Maşini, utilaje, instalaţii de transmisie, tehnică de calcul” se indică valoarea maşinilor, utilajului, echipamentului, instalaţiilor
de transmisie, etc. la începutul/sfîrşitul anului de gestiune, precum şi intrările (inclusiv costul celor produse cu forţe proprii incluse în componenta
activelor materiale pe termen lung) şi ieşirile acestora.
În rd. 730 „Mijloace de transport” se indică valoarea mijloacelor de transport la începutul/sfîrşitul anului de gestiune, precum şi intrările
(inclusiv costul celor produse cu forţe proprii incluse în componenta activelor materiale pe termen lung) şi ieşirile acestora.
Mijloacele de transport sunt acele mijloace fixe folosite pentru deplasarea în exteriorul şi interiorul unităţii, cum ar fi: mijloace de transport rutier,
naval (inclusiv platforme de foraj sau de exploatare), feroviar, aerian, precum şi biciclete, motociclete, vehicule pentru invalizi, vehicule cu tracţiune
manuală şi animală. Nu sunt incluse benzile transportoare, elevatoarele etc., care se indică în rd. 720.
În rd. 740 „Terenuri” se indică valoarea terenurilor la începutul/sfîrşitul anului de gestiune, precum şi intrările şi ieşirile acestora.
Terenurile reprezintă un tip special de imobil care are o durată de utilizare nelimitată sau poate fi destinat închirierii. Valoarea de intrare a
terenurilor cuprinde valoarea de cumpărare, comisioanele brokerilor, plata pentru evaluarea terenurilor, alte servicii, impozitele pe proprietate, pe
care le plăteşte cumpărătorul, alte cheltuieli cu caracter de o singură dată (valoarea drenajului, curăţirea şi nivelarea terenului), cheltuielile pentru
demolarea clădirilor inutile. În valoarea terenurilor sînt incluse, de asemenea, cheltuielile de legalizare a drepturilor de proprietate asupra
pămîntului, plăţile pentru avocaţi şi taxele pentru înregistrare, cheltuielile de verificare a existenţei sechestrului, gajului, ipotecii sau a altor restricţii
legate de proprietate.
În rd. 750 „Alte active materiale pe termen lung” se indică valoarea altor active materiale pe termen lung nespecificate mai sus: cheltuieli
de procurare, sădire şi cultivare a plantaţiilor perene (plantaţii de vii şi livezi, plantaţii decorative şi de înverzire, fâşii protectoare de pădure şi alte
fîşii de pădure, plantaţii artificiale ale grădinilor botanice şi ale altor instituţii ştiinţifice de cercetare ş.a.); cheltuieli pentru cumpărarea şi formarea
cirezilor de lucru, de prăsilă şi de reproducere, etc.
În cap. 8 „Unităţile locale şi principalii indicatori ai acestora” se reflectă informaţia privind cifra de afaceri (venituri din vînzări), numărul
mediu de salariaţi, remunerarea muncii repartizate pe sediul central al întreprinderii şi pe unităţile locale.

