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INDICAŢII METODOLOGICE
privind cercetarea statistică
5-CI „CONSUMURILE, CHELTUIELILE ŞI INVESTIŢIILE ÎNTREPRINDERII”
1. Dispoziţii generale
1.1. Scopul cercetării constă în colectarea informaţiei conform cerinţelor Sistemului Conturilor Naţionale,
ţinînd cont de necesitatea calculării produsului intern brut şi altor indicatori macroeconomici.
1.2. Sfera de cuprindere: Cercetarea statistică este trimestriala şi include toate întreprinderile indiferent de
genul de activitate, tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică (cu excepţia organizaţiilor bugetare,
băncilor, companiilor de asigurări, organizaţiilor necomerciale).
1.3. Chestionarul 5-CI „Consumurile, cheltuielile şi investiţiile întreprinderii” se completează trimestrial, se
semnează de către conducător şi se aplică ştampila întreprinderii.
1.4. Chestionarul se completează pe total întreprindere, inclusiv pe subdiviziunile sale structurale (filiale,
reprezentanţe, unităţi de producere, magazine proprii, etc.).
1.5. Indicatorii valorici se înscriu cu zecimale (cu o cifră după virgulă).
1.6. Compartimentul „Date de identificare” se completează cu informaţii referitoare la identificarea
întreprinderii.
2. Capitolul STOC „STOCURI DE MĂRFURI ŞI MATERIALE”
2.1. Stocurile de mărfuri şi materiale reprezintă bunurile economice deţinute de întreprindere, destinate
pentru a fi consumate la prima lor utilizare, înregistrate ca produse sau producţie neterminată sau destinate vînzării
în cazul activităţii economice ordinare.
2.2. În coloana 1 se indică valoarea stocurilor de mărfuri şi materiale la începutul trimestrului de raportare, iar în
coloana 2 se indică valoarea stocurilor de mărfuri şi materiale în ultima zi a trimestrului de raportare;
2.3. În rd. 2000 „Materiale”, se indică valoarea stocului de materiale (soldul iniţial şi final al contului 211
„Materiale”).
2.4. În rd. 2100 „Active biologice circulante”, se indică valoarea activelor biologice circulante (soldul iniţial şi
final al contului 212 „Active biologice circulante”).
2.5. În rd. 2200 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” se indică valoarea de bilanţ a obiectelor de mică
valoare şi scurtă durată (soldul iniţial şi final al contului 213„Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” diminuat cu
uzura reflectată la contul 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”).
2.6. În rd. 2300 „Producţia în curs de execuţie” se indică valoarea stocului de producţie în curs de execuţie
(soldul iniţial şi final al contului 215 „Producţia în curs de execuţie”).
2.7. În rd. 2400 „Produse” se indică valoarea stocului de produse finite (soldul iniţial şi final al contului 216
„Produse”).
2.8. În rd. 2500 „Mărfuri” se indică valoarea stocului de mărfuri (soldul iniţial şi final al contului 217 „Mărfuri”).
2.9. În rd. 2600 „Stocuri de mărfuri şi materiale - total” se indică valoarea stocurilor de mărfuri şi materiale în
total pe întreprindere.
3. Capitolul CONSUMURI “CONSUMURI ŞI CHELTUIELI ÎN TOTAL PE ÎNTREPRINDERE”
3.1. Capitolul „Consumuri şi cheltuieli în total pe întreprindere” se întocmeşte în baza datelor registrelor
contabile analitice şi sintetice.
Consumurile reprezintă resursele consumate pentru fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii
unui venit.
Cheltuielile reprezintă diminuările de avantaje economice care apar în procesul desfăşurării activităţii economicofinanciare a întreprinderii. Ele nu se includ în costul produselor fabricate şi se scad din venituri la determinarea
rezultatului financiar.

3.2. În rd. 0100 „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 cifra de afaceri (venitul din vînzări) nu se includ:
 TVA şi alte impozite deductibile similare legate de cifra de afaceri (venitul din vînzări);
 venitul din vînzarea altor active curente (rulajul creditor al contului 612 “Alte venituri din activitatea
operațională”);
 venitul din vînzarea activelor pe termen lung şi activităţi investiţionale (rulajul creditor al contului 621
„Venituri din operaţiuni cu active imobilizate”);
 alte venituri din activitatea financiară, venituri excepţionale (622 „Venituri financiare”, 623 „Venituri
excepţionale”);
 valoarea ambalajelor restituite după livrare.
3.3. În rd. 0110 „vînzarea produselor” se indică veniturile din vînzarea produselor. Din rd. 0110 se
evidenţiază separat veniturile din vînzarea produselor către populație (rd.0111 „populației”);
3.4. În rd. 0120 „vînzarea mărfurilor” se indică veniturile din vînzarea mărfurilor.
3.5. În rd. 0121 „cu amănuntul” se indică venitul din vânzarea mărfurilor cu amănuntul. Vînzarea cu
amănuntul constituie vînzarea mărfurilor către consumatorii finali (populaţie).
3.6. În rd. 0122 „cu ridicata” se indică venitul din vânzarea mărfurilor cu ridicata. Vânzarea cu ridicata
constituie vînzarea mărfurilor către vînzătorii cu amănuntul şi cu ridicata, consumatorii industriali, comerciali,
instituţionali sau profesionali.
3.7. În rd. 0130 „prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, alte venituri din vinzări” se indică veniturile
din prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, din contracte de microfinanţare, alte venituri din vinzări. Veniturile
din acest rînd se specifică la nivel de secţiune (la nivel de literă) conform CAEM, rev.2 (de exemplu veniturile din
prestarea serviciilor de transport terţelor persoane se indică în 0130 „prestarea serviciilor” cu specificarea
serviciilor de transport H „Transport și depozitare”). Din rd.0130 se specifică valoarea totală a serviciilor prestate
întreprinderilor (rd.0131 „prestate întreprinderilor”) şi valoarea totală a serviciilor prestate populaţiei (rd.0132
„prestate populaţiei”).
3.8. În rd. 0140 „contracte de construcţie” se indică veniturile provenite din executarea lucrărilor de
construcţie beneficiarilor. Din rd. 0140 se evidenţiază separat veniturile provenite din executarea lucrărilor de
construcţie către populație (rd.0141 „populației”) ;
3.9. În rd. 0150 „contracte de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune)” se indică veniturile
provenite din contracte de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune).
3.10. În rd. 0180 „Alte venituri operaţionale” se indică alte venituri operaţionale (rulajul creditor al contului
612 „Alte venituri din activitatea operațională”).
3.11. Rd. 0190 „Costul de procurare a mărfurilor vîndute” se completează numai de către:
- întreprinderile ce practică comerţul care reflectă costul de procurare a mărfurilor vîndute;
- întreprinderile de distribuţie a energiei electrice, termice, gazelor şi apei care reflectă costul de procurare
al energiei electrice, termice, gazelor şi apei pentru cantităţile distribuite;
- întreprinderile alimentaţiei publice care reflectă numai costul de procurare a mărfurilor revîndute, fără
includerea costului produselor fabricate.
3.12. În rd. 0200 „Consumuri şi cheltuieli – total” se indică consumurile şi cheltuielile operaţionale în total
pe întreprindere.
Nota: În acest rând nu se includ costurile de procurare a mărfurilor vîndute, energiei electrice şi termice, gazelor
şi apei distribuite.
3.13. În rd. 0300 “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, 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 rămasă1 a acestora.
3.14. În rd. 0310 „Materii prime, materiale, piese de schimb” se indică costul materiilor prime, materialelor
de bază şi auxiliare, pieselor de schimb utilizate în cadrul activităţii operaţionale a întreprinderii.
3.15. În rd. 0320 „Combustibil” se indică costul combustibilului de toate tipurile (produse petroliere, cărbune,
gaze etc.) consumat în activitatea întreprinderi
3.16. În rd. 0500 „Consumuri şi cheltuieli aferente serviciilor prestate de terţi – total” se indică costul total
al serviciilor prestate de terţi (persoane juridice şi/sau persoane fizice) şi utilizate în activitatea întreprinderii. 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 şi alte servicii prestate de terţi. Din suma totală a acestui rînd se evidenţiază
separat costul serviciilor de transport prestate de terţi prezentat pe rd. 0510 „de transport”, costul serviciilor de
comunicaţii prestate de terţi reflectat pe rd. 0520 „de comunicaţii”, costul serviciilor de prelucrare a materiei prime
proprii prestate de terţi reflectat pe rd. 0540 „de prelucrare a materiei prime proprii”.
3.17. În rd. 0700 „Amortizarea activelor pe termen lung” se indică suma totală a amortizării mijloacelor
fixe, activelor nemateriale, resurselor minerale utilizate în activitatea operaţională a întreprinderii.
3.18. În rd. 0800 „Remuneraţii personal” se indică consumurile şi cheltuielile privind retribuirea muncii
calculată personalului în total pe întreprindere.
3.19. În rd. 0900 „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 total pe întreprindere.
3.20. În rd. 1000 „Alte consumuri şi cheltuieli operaţionale - total” se indică mărimea altor consumuri şi
cheltuieli operaţionale aferente, care n-au fost înregistrate în rîndurile de mai sus. Acest indicator se determină în
baza datelor analitice reflectate în debitul conturilor de consumuri şi cheltuieli ale activităţii operaţionale a
întreprinderii. Aceste consumuri şi cheltuieli 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. Din suma totală a acestui rînd se
evidenţiază separat cheltuielile/consumurile privind locaţiunea (arenda) prezentate pe rd. 1010 „privind locaţiunea
(arenda)” şi cheltuielile/consumurile privind dobânzile aferente creditelor bancare şi împrumuturilor reflectate pe
rd. 1050 „privind dobînzile pentru credite bancare şi împrumuturi”.
4. SUBCAPITOLUL AGR „CONSUMURI ŞI CHELTUIELI
AFERENTE ACTIVITĂŢII AGRICOLE”
4.1. Acest subcapitol se completează numai de către întreprinderile cu genul principal de activitate
„Agricultura, silvicultura și pescuitul”.
4.2. În rd. 1060 „Consumuri şi cheltuieli aferente activităţii agricole – total” se indică mărimea
consumurilor şi cheltuielilor din rd. 0200 aferente activităţii agricole.
Notă: În cazul în care întreprinderea desfăşoară doar activitate agricolă mărimea consumurilor şi cheltuielilor
indicată în rd. 0200 este egală cu rd. 1060, iar dacă întreprinderea desfăşoară mai multe activităţi economice (de
exemplu activitate agricolă şi industrială), atunci pe rd. 0200 se indică mărimea totală a consumurilor şi cheltuielilor
pentru toate activităţile, iar în rd. 1060 doar consumurile şi cheltuielile aferente activităţii agricole.
În cazul dificultăţii repartizării consumurilor şi cheltuielilor comune pe diferite genuri de activitate a întreprinderii
(de exemplu activitate agricolă şi activitate industrială), cum ar fi cheltuieli comerciale, generale şi administrative,
alte consumuri şi cheltuieli, acestea se repartizează între diferite genuri de activitate, luînd ca bază una din următoarele
metode:
 ponderea veniturilor din vînzări ce revine fiecărui gen de activitate;
 ponderea salariului calculat al personalului încadrat în sectoarele (subunităţile) cu genurile respective de
activităţi;
 ponderea numărului personalului ce se atribuie la fiecare gen de activitate.
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Valoarea probabilă rămasă se determină numai pentru obiectele de mică valoare şi scurtă durată cu valoarea unitară mai mare de 1/2 din limita stabilită la
momentul predării acestora în exploatare.

4.3. Din suma totală a consumurilor şi cheltuielilor aferente activităţii agricole se indică separat consumurile şi
cheltuielile privind :
 creşterea culturilor vegetale - pe rd. 1061 “Cultura vegetală”
 creşterea animalelor - pe rd. 1062 “Creşterea animalelor”
 prestarea serviciilor agricole - pe rd. 1063 “Prestarea serviciilor agricole”
6. CAPITOLUL INV
„INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG”
6.1. Investiţiile reprezintă cheltuielile efectuate pentru lucrări de construcţii, de instalaţii şi de montaj, pentru
achiziţionarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate creării de noi active materiale pe termen
lung2, cheltuieli pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucţia, reparaţia capitală celor existente, precum şi valoarea
serviciilor legate de transferul de proprietate al activelor pe termen lung. La completarea chestionarului se va utiliza
informaţia reflectată în conturile grupei 12 “Imobilizări corporale”.
6.2. În componenţa investiţiilor se includ:
 cheltuieli pentru lucrările de construcţiile executate cu forte proprii şi/sau valoarea construcţiilor noi
achiziţionate incluse în componenţa activelor 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, altor active materiale pe termen lung procurate sau a
celor produse care se includ în componenţa activelor pe termen lung;
 cheltuieli pentru formarea cirezii de bază; plantaţiilor multianuale, etc.
6.3. În componenţa investiţiilor nu se includ:
 valoarea terenurilor, construcţiilor, obiectelor în curs de execuţie şi a altor active materiale pe termen lung
achiziţionate în ţară care au mai fost folosite anterior la alte întreprinderi (inclusiv cele din import care au mai
fost înregistrate ca active materiale pe termen lung la întreprinderi din ţară). În componenţa investiţiilor se
includ doar cheltuielile suportate de întreprindere după achiziţionarea construcţiilor şi obiectelor în curs de
execuţie legate de continuarea procesului de construcţie.
 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.
6.4. În rd. 10 „Total” se indică valoarea totala a investiţiilor în trimestrul de raportare care include investiţiile
în active materiale (mijloace fixe noi şi importate): cheltuieli pentru construcţia nouă, extinderea, reconstrucţia şi
modernizarea obiectelor, inclusiv reparaţia capitală, care сontribuie la majorarea valorii iniţiale a obiectului;
procurarea maşinilor, utilajului, mijloacelor de transport; cheltuieli pentru formarea cirezii de bază; plantaţiilor
perene. Pe acest rînd se reflectă investiţiile efectuate din contul tuturor surselor de finanţare, inclusiv mijloacelor
bugetare, creditelor, asistenţei tehnice, ajutorului umanitar ş.a. Rîndul 10 este egal cu suma rîndurilor: 20, 30, 40, 50,
60, 70 şi 80.
6.5. În rd. 020 „Clădiri rezidenţiale (de locuit)” se indică cheltuielile privind lucrările de construcţie,
reconstrucţie, modernizare şi dezvoltare executate cu forte proprii şi/sau construcţii noi achiziţionate de la terţi sub
forma clădirilor rezidenţiale.
Clădirea 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.
Nota: în componenţa clădirilor rezidenţiale nu se includ hotelurile, chempingurile, bazele de odihnă,
sanatoriile,etc.
6.6. În rd. 030 „Clădiri nerezidenţiale, edificii şi construcţii speciale (inginereşti)” se indică cheltuielile
privind lucrările de construcţie, reconstrucţie, modernizare şi dezvoltare executate cu forte proprii şi/sau construcţii
noi achiziţionate de la terţi cu excepţia celor rezidenţiale.
Clădirile nerezidenţiale sunt clădirile destinate în exclusivitate sau în principal altor scopuri decât cele
rezidenţiale (clădirile administrative şi de producţie, magazinele, depozitele, cinematografe, etc.).
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Active materiale pe termen lung - active care îmbracă o formă fizică naturală, au o durată de funcţionare utilă mai mare de un an, se utilizează în
activitatea întreprinderii sau se află în procesul creării şi nu sînt destinate vînzării.

Edificiile şi 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 rezidenţiale şi nerezidenţiale 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;
 valoarea materialelor beneficiarului, utilizate de organizaţia de construcţie la îndeplinirea lucrărilor
respective care n-au fost reflectate în documentul cu privire la lucrările executate, semnat de beneficiar şi
antreprenor.
6.7. În rd. 040 „Maşini, utilaje, instalaţii de transmisie” se indică valoarea maşinilor, utilajului,
echipamentului, instalaţiilor de transmisie, etc. noi achiziţionate şi/sau costul celor produse cu forţe proprii incluse
în componenta activelor materiale pe termen lung.
6.8. În rd. 050 „Mijloace de transport” se indică valoarea mijloacelor de transport noi achiziţionate sau
produse cu forţe proprii incluse în componenţa activelor materiale pe termen lung.
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.040.
Notă: În componenţa investiţiilor se include valoarea maşinilor, utilajului, instalaţiilor de transmisie, mijloacelor
de transport, etc., indiferent de faptul dacă au fost date în exploatare sau nu. Valoarea de intrare a acestora în
conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate includ valoarea de cumpărare, inclusiv taxele
vamale şi taxele pentru import (cu excepţia celor deductibile), impozitele pentru obiectele cumpărate, prevăzute de
legislaţie, cheltuielile de aducere a activului achiziţionat în starea de lucru precum şi cele aferente achiziţionării
acestora (cheltuielile de transport şi achiziţionare; asigurare, cheltuielile pentru montare, instalare, experimentare,
verificare şi testare a calităţii montării etc.) Rabaturile comerciale şi scontul (înlesnirile) la cumpărare se scad la
determinarea valorii de cumpărare a activului.
6.9. În rd. 060 „Terenuri” se indică valoarea terenurilor procurate de la populaţie şi/sau organele
administraţiei publice.
 Terenurile reprezintă un tip special de imobil care are o durată de utilizare nelimitată în desfăşurarea
activităţii întreprinderii 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.
6.10. În rd. 070 „Reparaţii capitale” se indică cheltuielile privind reparaţia capitală care reprezintă totalitatea
lucrărilor şi masurilor privind restabilirea capacităţii sau stării de funcţionare a clădirilor, construcţiilor, elementelor
şi părţilor lor, inclusiv construcţiilor şi utilajului ingineresc. La reparaţia capitală a activelor materiale pe termen
lung se efectuează înlocuirea pieselor şi construcţiilor uzate sau schimbul lor cu altele mai rezistente şi avantajoase,
care îmbunătăţesc posibilităţile de exploatare a obiectului reparat, efectuate în scopul măririi productivităţii, duratei
de funcţionare utilă şi a altor caracteristici tehnice a obiectelor reparate, în comparaţie cu caracteristicile primare
stabilite la constatarea (înregistrarea) iniţială, cu excepţia înlocuirii depline a construcţiilor de bază (pereţilor,
fundaţiilor, planşeelor intermediare ş.a.).
6.11. În rd. 080 „Alte investiţii” se indică alte investiţii, care nu au fost indicate pe rândurile 020 - 070:
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 capitale pentru ameliorarea terenurilor, (care nu sînt legate de
construcţia edificiilor), cu excepţia cheltuielilor ce se atribuie la costul producţiei agricole; cheltuieli pentru
cumpărarea şi formarea cirezilor de lucru, de prăsilă şi de reproducere etc.
6.12. În rd. 090 „Surse proprii” cuprind sumele provenite din autofinanţare şi utilizate pentru realizarea
investiţiilor: profitul, elementele din capitalul propriu şi orice alte surse proprii de care dispune întreprinderea;
6.13. În rd. 100 „Bugetul de stat” şi 110 „Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale” se indică valoarea
investiţiilor provenite de la bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.

6.14. În rd. 120 „Credite şi împrumuturi interne” se reflectă valoarea investiţiilor efectuate din contul
creditelor bancare şi împrumuturilor primite de la persoane fizice şi juridice din ţară.
6.15. În rd. 130 „Credite şi împrumuturi externe” se reflectă valoarea investiţiilor efectuate din contul
creditelor bancare şi împrumuturilor atrase de la persoane fizice sau juridice de peste hotare.
6.16. În rd. 140 „Fonduri din străinătate” se reflectă valoarea investiţiilor efectuate din contul surselor
primite de la organizaţii şi instituţii internaţionale de peste hotarele ţării sub formă de granturi, asistenţă tehnică şi
alte mijloace cu destinaţie specială.
6.17. În rd. 150 „Fondul rutier” se indică valoarea investiţiilor efectuate din contul surselor fondului rutier.
6.18. În rd. 160 „Altele” se indică valoarea investiţiilor efectuate din contul altor surse nespecificate pe
rîndurile de mai sus (donaţii).
7. Capitolul LOC „CLĂDIRI REZIDENŢIALE”
7.1 În Capitolul LOC „Clădiri rezidenţiale” se reflectă informaţia aferentă clădirilor rezidenţiale vîndute
populaţiei, precum şi cele finisate fizic şi date în exploatare în ordinea stabilită. Ca bază pentru includerea în
chestionar a celor date în exploatare serveşte actul de predare-primire a obiectelor finisate în exploatare.
7.2 În rd. 210 „Apartamente şi case particulare noi, unităţi” în col. 1 se indică numărul de apartamente noi
şi case particulare noi vîndute populaţiei, iar în col.2 - numărul de apartamente noi şi case particulare noi date în
exploatare.

7.3 În rd. 220 „Suprafaţă totală, m2”

în col. 1 se indică suprafaţa totală în metri pătraţi a apartamentelor noi
şi caselor particulare noi vîndute populaţiei. În col. 2 se indică suprafaţa totală în metri pătraţi a apartamentelor noi
şi caselor particulare noi date în folosinţă, care se determină ca suma suprafeţelor locuibile şi auxiliare ale
apartamentelor din blocuri, încăperilor (camerelor) de locuit şi încăperilor auxiliare în alte clădiri, prevăzute pentru
locuire; suprafaţa logiilor, balcoanelor, teraselor, magaziilor se include în suprafaţa totală prin coeficienţii de
reducere. La suprafaţa încăperilor auxiliare ale apartamentelor se referă suprafaţa bucătăriilor, antreurilor,
coridoarelor din interiorul apartamentelor, băilor sau duşurilor, toaletelor, magaziilor sau dulapurilor încorporate,
precum şi a mansardelor, mezaninelor, teraselor de locuit care se încălzesc.

