PRECIZĂRI METODOLOGICE
Veniturile totale cuprind:
- Veniturile băneşti
- Veniturile în natură (evaluate în lei)
- Veniturile băneşti - ansamblul încasărilor băneşti provenite din diferite surse de provenienţă
pentru care nu există obligaţia de restituire (exclusiv sumele retrase de la CEC Bank, alte bănci şi
instituţii similare, împrumuturile şi creditele primite).
Veniturile din salarii şi alte drepturi salariale - ansamblul veniturilor băneşti şi în natură (evaluate
în lei la preţul de vânzare al unităţii) sub forma salariilor, sporurilor şi indemnizaţiilor acordate ca
procent sau în sume fixe pentru condiţiile deosebite de muncă (prevăzute de lege sau prin contracte
individuale sau colective de muncă), atât pentru timpul efectiv lucrat în programul normal de lucru
sau suplimentar, cât şi pentru timpul nelucrat plătit, a premiilor şi beneficiilor din profitul net, alte
venituri asimilate salariilor, încasate efectiv în luna de referinţă, indiferent pentru ce perioadă se
cuvin, precum şi reţinerile efectuate (impozite, contribuţii, rate pentru mărfuri şi împrumuturi etc.).
Veniturile din agricultură - ansamblul încasărilor băneşti de la societăţi şi asociaţii agricole, din
vânzări de produse agroalimentare, animale şi păsări (de curte şi de casă) şi din prestarea unor
munci agricole.
Veniturile din activităţi neagricole independente - ansamblul încasărilor băneşti din fapte de
comerţ, prestări de servicii, practicarea unei meserii, din profesii liberale şi din drepturi de proprietate
intelectuală.
Veniturile din prestaţii sociale - ansamblul încasărilor băneşti din prestaţii de protecţie socială şi
anume: veniturile din pensii; alte venituri asimilate pensiilor; indemnizaţiile pentru concedii de boală
şi maternitate; prestaţiile din fondul de şomaj; prestaţiile familiale; prestaţiile de asistenţă socială şi
alte prestaţii.
Veniturile din proprietate - ansamblul încasărilor băneşti din cedarea folosinţei bunurilor, ca urmare
a deţinerii de titluri de participare la fondurile închise/deschise de investiţii, a depozitelor la CEC
Bank, alte bănci şi instituţii similare (arende, chirii, dividende, dobânzi).
Veniturile din vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei - ansamblul încasărilor băneşti din
transferul drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare şi părţilor sociale, din vânzarea de
valută, terenuri, imobile şi alte bunuri noi sau vechi care nu sunt din producţie proprie.
- Veniturile în natură (evaluate în lei) cuprind:
♦contravaloarea consumului uman şi furajer de produse alimentare şi nealimentare provenite din
resursele proprii ale gospodăriei (din producţie, din stocuri, din muncă, primite în dar etc.). Evaluarea
în lei se efectuează la preţurile medii de cumpărare a produselor din luna de referinţă pe regiuni de
dezvoltare.
♦contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale (evaluate
la preţul de vânzare al zilei).

Cheltuielile totale cuprind:
- Cheltuielile băneşti
- Contravaloarea consumului uman şi furajer de produse agroalimentare din resursele
proprii ale gospodăriei

- Cheltuielile băneşti - ansamblul cheltuielilor băneşti, indiferent de destinaţie (inclusiv
contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale, exclusiv
sumele depuse la CEC Bank, alte bănci şi instituţii similare, împrumuturile şi creditele restituite)
efectuate pentru: cumpărarea produselor alimentare (consumate şi neconsumate în perioada de
referinţă), mărfurilor nealimentare şi plata serviciilor; investiţii; producţie; plata impozitelor, taxelor,
contribuţiilor, cotizaţiilor; alte cheltuieli băneşti.
- Contravaloarea consumului uman şi furajer de produse alimentare şi nealimentare din
resursele proprii ale gospodăriilor - expresia valorică a consumului uman şi furajer de produse
alimentare şi a unor produse nealimentare provenite din resursele proprii ale gospodăriei (producţia
agricolă, stocurile perioadelor precedente, produse prelucrate în gospodărie, produse primite în dar
sau pentru muncă etc.).
Cheltuielile totale de consum - ansamblul cheltuielilor efectuate de populaţie pentru necesităţile
de consum curent (produse alimentare, mărfuri nealimentare, servicii) şi intrate în consum,
contravaloarea consumului uman de produse agroalimentare din resursele proprii ale gospodăriei.
Cheltuielile totale pentru consumul alimentar - ansamblul cheltuielilor băneşti şi în natură
aferente acoperirii necesităţilor alimentare ale unei gospodării sau persoane, într-o anumită perioadă
de timp.
Cheltuielile totale pentru mărfuri nealimentare - ansamblul cheltuielilor băneşti şi în natură
aferente acoperirii necesităţilor nealimentare ale unei gospodării sau persoane, într-o anumită
perioadă de timp.
Cheltuielile pentru plata serviciilor - ansamblul cheltuielilor băneşti efectuate de o gospodărie sau
o persoană, într-o anumită perioadă de timp, pentru plata serviciilor.
Cheltuielile pentru alimente şi băuturi neconsumate - ansamblul cheltuielilor pentru cumpărarea
produselor alimentare care nu au fost consumate în luna de referinţă, rămânând în stoc sau fiind
destinate altor scopuri (pentru prelucrare, hrana animalelor şi păsărilor, date în dar, pierderi).
Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe - ansamblul cheltuielilor băneşti destinate plăţilor cu caracter
obligatoriu către sistemul fiscal (impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe).
Începând cu anul 2015, se foloseşte Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinaţii
– COICOP 2013 la nivel de 5 digiţi, ceea ce aduce modificări asupra structurii anumitor indicatori, în
sensul regrupării acestora, faţă de anii anteriori.
Datele au fost extinse cu populaţia rezidentă la 1 iulie 2018 şi sunt comparabile cu datele din anul
2014, dar nu sunt comparabile cu datele din anii precedenţi.

