ROMÂNIA

ASI – Forţa de muncă
(cod CAEN Rev.2: 78)

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

Cercetarea statistică “Servicii pentru întreprinderi 2015”

Aprobat de Institutul Naţional de Statistică în baza Legii nr. 226/2009 privind organizarea
statisticii oficiale în România publicată în M.Of. Partea I nr. 397/1106 din 2009, care
prevede: "Institutul Naţional de Statistică este autorizat să solicite şi să obţină gratuit
date statistice de la toate persoanele fizice şi juridice rezidente în România sau
nerezidente care işi desfăşoară activitatea pe teritoriul României”.
Constituie contravenţii faptele prevăzute la Art. 45 litera a),b),c) din Legea nr.
226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România.
Cercetare statistică realizată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al
Parlamentului European şi al Consiliului, privind statisticile structurale de întreprindere
(reformare), cu modificările ulterioare.

Confidenţial
Numai pentru scopuri de cercetare statistică

Acest formular se transmite la Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Regională de
Statistică (Direcţia Regională de Statistică Bucureşti) / Direcţia Judeţeană de Statistică
până la data de .......................
Numele persoanei care răspunde de informaţiile înscrise în chestionar:
din partea
……………………
împuternicit din
întreprinderii
(semnătura conducătorului
partea INS (DJS)
Dl (Dna)………………….
unităţii)
…………………...…….
L.S
Dl (Dna).....................................
Telefon……………….

nr……..…..data……………2016

Telefon : ..............................

I. DATE DE IDENTIFICARE
În registrul statistic aţi fost înregistrat cu următoarele date:

Corectaţi eventualele erori:

Cod statistic: «CHEIE»
C.U.I / Cod FISCAL: «C_COD»
Denumire: «C_DENI»
Adresa: Localitate: «NUMLOC» Cod SIRUTA: «C_SIRUTA»
Strada: «C_STR» Nr. «C_NR» Bl. «C_BL» Sc. «C_SC» Ap. «C_AP»
Judeţul: «DENJUD» Cod SIRUTA: «C_JUD»
Telefon: «C_TELEF» E-mail: «C_EMAIL»
Cod: «C_FORMP»

C.U.I./Cod FISCAL └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Cod CAEN Rev 2 : «CAEN»

Denumire…………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………….......................
……
Localitate…………….………………………………………….Cod SIRUTA└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Strada………………………………………………………Nr. …......…Bl………Sc…......Ap……
Judeţul…………………………………………………………………..Cod SIRUTA └─┴─┘
Telefon:……………………..E-mail:………………………………………..............…
Forma de proprietate................................................................................................. Cod └─┴─┘
Activitatea principală……………………………………………………………….
.………………………………………………………………………..CAEN Rev 2 └─┴─┴─┴─┘

II. CARACTERISTICI GENERALE
1. Cifra de afaceri (fără TVA) după rezidenţa clientului
Nr. rând
Tipuri de clienţi
A
B
1.
Total (rd. 2 + 3 )
2.
Clienţi rezidenţi
3.
Clienţi nerezidenţi (rd. 4+5), din care:
4.
- în cadrul UE
5.
- din afara UE

- % - (fără zecimale)
1
100

Atenţionare: calculele se vor face ţinând cont de definiţia cifrei de afaceri (vezi pag.2)
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2. Repartizarea cifrei de afaceri (fără TVA) pe tipuri de activităţi
Nr.
rând
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cod
indicator

Specificaţie
B
Total cifră de afaceri (rd. 2 +5+13+14)
* Atenţie: din valoarea veniturilor se va scade valoarea reducerilor comerciale acordate (RCA – ct.709) – vezi
definiţia
Servicii furnizate de agenţii de plasare a forţei de muncă (rd. 3 + 4)
- servicii de selectare a personalului de conducere
- servicii de plasare pe durată nedeterminată a personalului (mai puţin cel de selectare a personalului de
conducere)
Servicii de asigurare a forţei de muncă pe perioadă determinată (rd. 6 la 12)
- personal pentru IT şi telecomunicaţii
- personal pentru posturi de birou
- personal pentru activitatea de comerţ
- personal pentru activităţi de transport, depozitare, logistică şi activităţi industriale
- personal pentru hoteluri şi restaurante
- personal medical
- alte categorii de personal
Alte servicii de furnizare resurse umane
Alte activităţi

C
TOTAL

Valoarea -lei- preţuri
curente
(fără zecimale)
1

78.10.1
78.10.11
78.10.12
78.20.1
78.20.11
78.20.12
78.20.13
78.20.14
78.20.15
78.20.16
78.20.19
78.30.1
OTH

PRECIZARI METODOLOGICE
Cifra de afaceri reprezintă suma veniturilor facturate rezultate din vânzări de bunuri, vânzări de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii, mai puţin rabaturile, remizele şi alte reduceri acordate
clienţilor.
Descrierea serviciilor (cap.II pct.2)
Servicii furnizate de agenţii de plasare a forţei de muncă - sunt servicii care constau în plasarea permanentă sau temporară către clienţi a forţei de muncă angajate de către furnizor, care plăteşte retribuţiile.

Servicii de plasare a personalului de conducere - servicii care constau în recrutarea, selecţia şi repartizarea personalului executiv pentru a fi angajaţi de către alţii.
Serviciile pot fi furnizate angajatorului potenţial sau celor ce solicită angajarea şi pot implica: formularea fişei de post şi a curriculum vitae; examinarea şi verificarea solicitanţilor; investigarea
referinţelor; servicii care constau în selecţia, repartizarea şi plasarea permanentă sau temporară în muncă a solicitanţilor de către alţii, cu excepţia serviciilor de recrutare a personalului executiv. Serviciile
pot fi furnizate angajatorului potenţial sau potenţialului angajat şi pot implica : formularea fişei de post şi a curriculum vitae; examinarea şi verificarea solicitanţilor; investigarea referinţelor; alte
investigaţii.
Servicii de asigurare a fortei de muncă pe perioadă determinată
- Servicii de plasare a personalului IT si telecomunicaţii se referă la: asigurarea de personal IT şi alţi profesionişti calificaţi.
- Servicii de plasare a personalului pentru posturi de birou nespecializate se referă la: asigurarea de personal cum ar fi secretare, funcţionari, recepţioneri, contabili, operatori pentru introducerea datelor,
dactilografe şi operatori de prelucrare a textelor; Servicii de plasare a personalului din comerţ respectiv personal implicat în vânzări sau alte aspecte comerciale ale afacerilor. Personal pentru vânzări cu
amănuntul/ridicata, vânzători etc.; Servicii de plasare a personalului pentru activităţi de transport/depozitare/logistică şi activităţi industriale includ personal implicat în funcţionarea depozitelor şi
personal asociat, şoferi implicaţi în transporturi şi personal asociat şi orice alţi angajaţi implicaţi în aspectul logistic al unei afaceri, respectiv servicii de plasare a muncitorilor constructori, a personalului
de întreţinere, şoferilor, mecanicilor, montorilor, operatorilor mecanici, muncitorilor manuali, hamalilor, expeditorilor, vânzătorilor etc.
- Servicii de plasare a personalului medical, precum doctori, asistente, şi alt personal medical; Servicii de plasare a personalului pentru hoteluri şi restaurante (HORECA) se referă la personal care lucrează
direct în hoteluri, restaurante şi bucătării/cantine. Alte servicii de plasare: include personalul din învăţământ.
Alte servicii de furnizare resurse umane : plasarea de servitoare, menajere, persoane de companie etc.; servicii de plasare a personalului în alte posturi necuprinse în categoriile menţionate mai sus.
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