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Indicații metodologice 
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Ancheta Structurală Anuală (ASA) 
 

 
 

Dispoziții generale 

 
Sfera de cuprindere: În ASA au fost cuprinse întreprinderile active din industrie, energie electrică și termică, gaze și apă, construcții, 

comerț, servicii de piață. 

Indicatorii valorici se înscriu cu zecimale (cu o cifră după virgulă). 

Compartimentul „Date de identificare” se completează cu informații referitoare la identificarea entității. 

Ancheta structurală anuală în întreprinderi este destinată pentru cercetarea statistică a sistemului comercial şi de producție al agenților 

economici din economia naţională.  

În rd. 150 „Cifra de afaceri (venitul din vânzări), fără TVA şi accize” se indică suma veniturilor obținute din vânzarea produselor, 

mărfurilor, prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor, provenite atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare, exercitate de 

întreprindere în perioada de referinţă. Acest indicator constituie suma rulajului creditor al contului 611 “Venituri din vânzări”. 

În rd. 100 „Venituri din vânzarea produselor” se indică veniturile din vânzarea produselor; 

În rd. 110 „Venituri din vânzarea mărfurilor” se indică veniturile din vânzarea mărfurilor; 

În rd. 111 „cu amănuntul” se indică venitul din vânzarea mărfurilor cu amănuntul. Vânzarea cu amănuntul constituie vânzarea 

mărfurilor către consumatorii finali (populaţie). 

În rd. 120 „Venituri din prestarea serviciilor, executarea lucrărilor” se indică veniturile din prestarea serviciilor, executarea 

lucrărilor.  

În rd. 130 „Venituri din contracte de construcţie” se indică veniturile provenite din executarea lucrărilor de construcţie beneficiarilor. 

În rd. 140 „Venituri din contracte de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune)” se indică veniturile din contracte de leasing 

operaţional şi financiar (arendă, locaţiune) 

În rd. 151 „Venituri din vânzarea clădirilor de locuit noi populaţiei” se indică veniturile din vânzarea apartamentelor (caselor particulare) 

noi populaţiei. 

În rd. 160 „Alte venituri din activitatea operaţională” se indică alte venituri operaţionale (rulajul creditor al contului 612 „Alte venituri 

operaţionale”). 

În rd 170 „Costurile ulterioare” se indică costurile efectuate de întreprindere legate de producerea și/sau construirea activelor 

imobilizate noi care se includ în componența activelor pe termen lung ale întreprinderii. Aici se includ și cele efectuate în procesul de reparaţie 

sau dezvoltare a imobilizărilor cu scopul îmbunătățirii caracteristicilor inițiale ale acestora și respectiv, majorării beneficiilor economice 

așteptate din utilizarea obiectului (capitalizate). 
În rd. 180 „Subvenţii” se indică sumele primite cu titlu nerambursabil din Bugetul Public National (BPN) în legătură cu producerea, 

vânzarea de bunuri, servicii sau de utilizare a factorilor de producţie pentru promovarea unei politici social – economice. 

În rd. 210 „Costuri şi cheltuieli operaţionale” – total se indică costurile directe, indirecte şi auxiliare de producţie, precum şi cheltuielile 

operaţionale în total pe întreprindere.  
În rd. 220 „Costuri şi cheltuieli materiale - total” se indică costul materialelor cumpărate şi/sau costul efectiv al materialelor 

fabricate la întreprindere care au fost consumate pentru necesitățile operaționale ale întreprinderii (în producție, pentru comercializarea 
produselor/mărfurilor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, pentru necesitățile 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, apă, obiecte de mică valoare şi scurtă durată, etc.  

Notă: 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. 240 „Costuri 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. 260 „Amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate” 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. 270 „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. 280 „Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii” se indică consumurile şi cheltuielile privind contribuţiile asigurărilor 

sociale de stat obligatorii.  

În rd. 290 „Alte costuri 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 rândurile 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; amenzile, penalităţile, despăgubirile; impozitele şi taxele incluse în cheltuieli; alte consumuri şi cheltuieli 

operaţionale.  

Capitolul 4 „Repartizarea veniturilor din vânzări, numărului mediu de salariaţi pe tipuri de activităţi” se completează în 

conformitate cu Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM). Repartizarea pe clase CAEM se face după tipul activităţilor 

desfășurate de unitate, indicându-se cifra de afaceri (venituri din vânzări) şi numărul mediu de salariaţi. Personalul din conducerea 



administrativă a unității se atribuie la tipul de activitate principală. În cazul în care unitatea are activităţi şi nu are venituri, dar a căror producţie 

este destinată vânzării, 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 cap. 5 „Unitățile locale şi principalii indicatori ai acestora” se reflectă informaţia privind cifra de afaceri (venituri din vânzări), 

numărul mediu de salariați, remunerarea muncii repartizate pe sediul central al întreprinderii şi pe unitățile locale.  

Capitolele 6,7 și 8 se completează de către întreprinderile cu genul principal de activitate G „Comerț cu ridicata și cu amănuntul, 

întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor”. 

Notă: Întreprinderile cu genul principal de activitate G completează concomitent capitolele 6,7 și 8 (exemplu: dacă activitatea principală 

a întreprinderii este G 46 „Comerț cu ridicata, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor”, iar cea secundară este G 47 „Comerț cu 

amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor” atunci întreprinderea completează capitolele 7 și 8). 

În rd. 600 „Venituri din vânzări din activitatea comerţ cu ridicata şi cu amănuntul al autovehiculelor şi motocicletelor, 

întreţinerea şi repararea acestora” se indică suma veniturilor obţinute din vânzarea cu ridicata și cu amănuntul a autovehiculelor şi 

motocicletelor, pieselor şi accesoriilor acestora, precum și repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor. Sunt incluse, de 

asemenea, activităţi ale agenţilor comisionari implicaţi în vânzarea cu ridicata sau cu amănuntul a vehiculelor. 

În rd. 610 „Comerţul cu autovehicule” se indică vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a vehiculelor noi şi a celor uzate de toate tipurile. 

În rd. 620 „Întreţinerea şi repararea autovehiculelor” se include întreţinerea şi repararea autovehiculelor; reparaţii mecanice; reparaţii 

electrice; repararea sistemelor electronice de injecţie; întreţinerea uzuală (curentă); reparaţii ale caroseriei; reparaţii ale unor piese ale 

motorului; spălare, lustruire; vopsire; repararea parbrizelor; repararea scaunelor din autovehicule; repararea, montarea sau înlocuirea 

anvelopelor şi a camerelor de aer; tratamentul anti-rugină; instalarea de piese şi accesorii opţionale care nu fac parte din procesul de fabricaţie. 

În rd. 630 „Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule” se indica vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul de piese, componente, 

furnituri, unelte şi acesorii pentru autovehicule. 

În rd. 640 „Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor” se indică vânzarea cu 

ridicata şi cu amănuntul a motocicletelor, inclusiv a motoretelor; vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul, inclusiv prin agenţi comisionari şi case 

de comenzi prin poştă, de piese şi accesorii pentru motociclete; întreţinerea şi repararea motocicletelor. 

În rd. 700 „Venituri din vânzări din activitatea comerţ cu ridicata, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor” se indică suma 

veniturilor obţinute din vânzarea cu ridicata a mărfurilor (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor reflectate în cap. 6). 

În rd. 710 „Activitaţi de intermediere (pe bază de comision) în comerţul cu ridicata” se indică activităţile intermediarilor, broker-

ilor de bunuri de consum şi ale tuturor celorlalţi comercianţi cu ridicata care fac comerţ în numele sau pe contul altora; activităţi ale celor 

implicaţi în stabilirea contactelor dintre vânzători şi cumpărători sau care preiau tranzacţii comerciale în numele unui patron, inclusiv pe 

Internet; activităţi ale caselor de licitaţie pentru comerţul cu ridicata, inclusiv licitaţii pe Internet. 

În rd. 720 „Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii” se indică vânzarea cu ridicata a cerealelor şi 

seminţelor; fructelor oleaginoase; tutunului neprelucrat; furajelor şi materiilor prime agricole n.c.a.; florilor, al plantelor şi al bulbilor; 

animalelor vii; comerţul cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate. 

În rd. 730 „Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului” se indică vânzarea cu ridicata a fructelor şi 

legumelor proaspete și conservate; cărnii şi produselor din carne; produselor lactate; ouă şi produse din ouă; uleiurilor şi grăsimilor comestibile 

de origine animală sau vegetală; băuturilor alcoolice și nealcoolice; produselor din tutun; zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase; cafea, 

ceai, cacao şi condimente; peşte, crustacee şi moluşte; produselor pentru hrana animalelor de companie. 

În rd. 740 „Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum” se indică vânzarea cu ridicata a produselor textile; îmbrăcămintei şi 

încălţămintei; aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoare; produselor din ceramică, sticlărie şi al produselor 

de întreţinere; produselor cosmetice şi de parfumerie; produselor farmaceutice; mobilei, covoarelor şi articolelor de iluminat; ceasurilor şi 

bijuteriilor; altor bunuri de uz gospodăresc. 

În rd. 750 „Comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii” se indică vânzarea cu ridicata a calculatoarelor, 

echipamentelor periferice şi software;. componentelor şi echipamentelor electronice şi de telecomunicaţii. 

În rd. 760 „Comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri” se indică vânzarea cu ridicata a maşinilor agricole, 

echipamentelor şi furniturilor; maşinilor - unelte; maşinilor pentru industria minieră şi construcţii; maşinilor pentru industria textilă şi a 

maşinilor de cusut şi de tricotat; mobilei de birou; altor maşini şi echipamente de birou; altor maşini şi echipamente. 

În rd. 770 „Comerţul cu ridicata al altor produse” se indică vânzarea cu ridicata a combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi a produselor 

derivate; metalelor şi minereurilor metalice; materialului lemnos şi a materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare; echipamentelor şi 

furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire; produselor chimice; altor produse intermediare; deşeurilor şi resturilor. 

În rd. 800”Venituri din vânzări din activitatea comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor” se indică suma 

veniturilor obţinute din vânzarea cu amănuntul a mărfurilor (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor reflectate în cap. 6). 

În rd.820 „Сomerţul cu amănuntul al fructelor, legumelor, cărnii, peştelui, produselor de brutărie, lactatelor şi ouălor” se indică 

vânzarile de: fructe, legume și nuci - proaspete, prelucrate, uscate, congelate sau conservate, carne, produse din carne, peşte, crustacee şi 

moluşte, produse de brutărie, dulciuri, produse lactate, ouă. 

În rd.830 „Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi tutunului” se indică vânzările de: cafea, ceai, cacao şi 

condimente, uleiuri şi grăsimi comestibile,  preparate alimentare omogenizate şi alimente dietetice, uleiuri vegetale comestibile, margarină, 

maioneză şi produse de maioneză, făină, crupe şi leguminoase, paste făinoase, alte produse alimentare, n. c. a., băuturi alcoolice, alte băuturi,  

produse din tutun.  

În rd. 850 „Comerţul cu amănuntul al echipamentelor informatice şi de comunicaţii” se indică vânzările de: calculatoare, 

echipamente periferice pentru calculatoare şi software, echipamente de telecomunicaţii, echipamente audio şi video. 

În rd. 860 „Comerţul cu amănuntul al materialelor de construcţii şi articolelor de fierărie” se indică vânzările de: articole de fierărie 

(lacăte şi alte dispozitive pentru încuierea uşilor, şuruburi şi ţinte), vopsele, emailuri  şi lacuri, sticlă plată (geamuri), echipamente  pentru 

grădinărit, echipamente și accesorii pentru instalaţiile sanitare şi de încălzire, echipamente sanitare, unelte de mană, materiale de construcţii, 

n. c. a 

În rd. 870 „Comerţul cu amănuntul al articolelor de uz casnic” se indică vânzările de: materiale textile, perdele şi draperii, tapete şi 

acoperitori de podele, covoare şi carpete, aparate electrocasnice, mobilă, articole de iluminat, articole de lemn, plută şi împletituri, instrumente 

şi partituri muzicale, faianță, sticlărie, ceramică, tacâmuri şi dispozitive neelectrice de uz casnic, articole şi echipamente n. c. a. 

În rd. 880 „Comerţul cu amănuntul al bunurilor culturale şi recreaționale” se indică vânzarile de: cărţi, ziare şi reviste, articole de 

papetărie, înregistrări audio şi video, echipamente pentru sport, echipamente pentru camping, jocuri şi jucării, timbre şi monede, suvenire şi 

obiecte de artă. 

În rd. 890 „Comerţul cu amănuntul al produselor de îmbrăcăminte, încălțăminte produselor farmaceutice şi medicale, articolelor 

de toaletă, florilor, plantelor, animalelor de companie şi hranei pentru acestea” se indică vânzările de: produse de îmbrăcăminte, 

încălţăminte (din orice materiale şi pentru toate scopurile), din piele şi  accesorii de călătorie (valize, genţi, poşete, articole de şelărie şi alte 



articole din piele), produse farmaceutice,  produse medicale şi ortopedice, cosmetice şi de parfumerie, articole  de toaletă, flori, plante şi 

seminţe, îngrăşăminte şi produse agro-chimice, animale de companie şi hrană  pentru acestea.  

În rd. 900 „Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru motoare cu ardere internă şi a altor bunuri noi n.c.a” se indică 

vânzările de: carburanţi pentru motoare cu ardere internă, ceasuri şi bijuterii, echipamente fotografice, optice şi de precizie, servicii ale 

opticienilor, materiale pentru curăţenie, combustibil casnic, gaz îmbuteliat, cărbune şi lemne,  alte produse de consum nealimentare, n. c. a.  


