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S11 Societati nefinanciare

societati si cvasisocietati a caror activitate principala consta în producerea 
de bunuri si servicii nefinanciare pentru piata; acest sector institutional 
cuprinde: regii autonome, companii nationale, societati nationale, societati 
comerciale cu capital public sau privat, societati cooperatiste, societati 
agricole, institutii fara scop lucrativ aflate în serviciul societatilor nefinanciare 
(asociatii patronale, ale mestesugarilor) si alte asemenea (SEC 95, par.2.21 
2.31).

S121 Banca Centrala

Banca Nationala a României, Banca Centrala Europeana precum si 
celelalte banci nationale ale statelor membre ale Uniunii europene 
(SEC 95, par.2.45 2.47

S122 Alte institutii financiare moneta

societati si cvasisocietati a caror functie principala consta în furnizarea de 
servicii de intermediere financiara ce constau în primirea de depozite si/sau 
substitute de depozite din partea unitatilor institutionale altele decât 
societatile financiare monetare si acordarea de credite si/sau în efectuarea 
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de plasamente în nume propriu. Acest sector institutional cuprinde institutiile 
de credit si fondurile de piata monetara. Fondurile de piata monetara 
investesc cu prioritate în instrumente ale pietei monetare, în 
actiunile/unitatile altor fonduri de piata monetara, în alte instrumente de 
împrumut transferabile si având maturitati de pâna la un an, precum si în 
depozite bancare, urmarind o rata a profitului apropiata de ratele dobânzii 
oferite de instrumentele pietei monetare. Se considera ca un organism de 
plasament colectiv este inclus în acest subsector daca cel putin 85 la suta 
din activul sau este investit în asemenea instrumente financiare (SEC 95, 
par.2.48 2.52).

S123

Alti intermediari financiari, excl
societatile de asigurare si fond
de pensii
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societati si cvasisocietati financiare a caror functie principala consta în 
furnizarea de servicii de intermediere financiara (exclusiv cele furnizate de 
institutiile financiare monetare); acest sector institutional cuprinde: fonduri 
de investitii (fonduri deschise de investitii, societati de investitii si alte 
asemenea), vehicule investitionale, institutii financiare nebancare (societati 
de leasing financiar, societati de credit de consum, societati de credit 
ipotecar, unitati cu personalitate juridica emitente de carduri de credit/debit, 
societati de factoring, case de ajutor reciproc, societati de microfinantare, 
fonduri de garantare a creditelor si alte asemenea), societati de servicii de 
investitii financiare (SEC 95, par.2.53 2.56).
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S124 Auxiliari financiari

societati si cvasisocietati financiare  a caror functie principala consta în 
exercitarea de activitati financiare auxiliare. Acest sector institutional 
cuprinde: registrele actionarilor, case de schimb valutar, burse de valori, 
case de compensare, societati de administrare a fondurilor mutuale si alti 
auxiliari financiari a caror activitate este asociata cu intermedierea financiara 
(SEC 95, par.2.57 2.59).

S125 Societati de asigurare si fonduri de p

societati si cvasisocietati financiare, a caror functie principala consta în 
furnizarea de servicii de intermediere financiara rezultate din reciprocitatea 
riscurilor. Acest sector institutional cuprinde: societati de asigurari, grupuri 
financiare de asigurari, fonduri de pensii private sau administrate privat 
(SEC 95, par.2.60 2.67).

S1311 Administratia centrala

organismele centrale a caror competenta se întinde pe tot teritoriul tarii, cu 
exceptia administratiilor sistemelor de asigurari sociale. Informatiile 
referitoare la activele si pasivele autoritatilor publice se includ în acest 
sector institutional (SEC 95, par.2.71).

S1312 Administratiile statelor federale

administraţiile care, în calitate de unităţi instituţionale distincte, exercită administra iile care, în calitate unit i institu ionale distincte, exercit
anumite funcţii de administraţie la nivel inferior celui ale administraţiei 
centrale şi superior celui al unităţilor instituţionale publice locale, cu excepţia 
administraţiilor sistemelor de asigurări sociale ale administraţiilor statelor 
federale. În Uniunea Europeană administraţii ale statelor federale au 
Austria, Germania, Portugalia şi Spania

S1313 Administratiile locale

administratiile publice a caror competenta se întinde numai pe o unitate 
administrativa locala (comuna, oras/municipiu, judet, sector, municipiul 
Bucuresti), cu exceptia institutiilor teritoriale ale administratiilor sistemelor de 
asigurari sociale (SEC 95, par.2.73).

S1314 Administratiile sistemelor de asigura

cuprind autoritatile care administreaza sistemele de asigurari sociale 
(sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, sistemul 
asigurarilor pentru somaj, sistemul asigurarilor sociale de sanatate, sistemul 
asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale si alte 
asemenea), precum si institutiile teritoriale din subordinea acestora, 
indiferent de modul de finantare (SEC 95, par.2.74).
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S14 Gospodariile populatiei

persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatori de bunuri si 
servicii ce folosesc aceeasi locuinta, utilizeaza în comun o parte sau 
totalitatea veniturilor si a patrimoniului, consuma în colectiv bunuri si servicii 
si, eventual, produc bunuri si/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru 
consumul lor final; acest sector institutional cuprinde, de asemenea, 
asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara activitati economice 
în mod independent, asociatiile de persoane fara personalitate juridica 
(altele decât cvasisocietatile) care sunt producatori de bunuri si servicii 
pentru piata, institutiile fara scop lucrativ si fara personalitate juridica aflate 
în serviciul gospodariilor populatiei, persoanele institutionalizate (în 
mânastiri, unitati de asistenta sociala si alte asemenea) (SEC 95, par.2.75 
2.86).

S15
Institutii fara scop lucrativ in 
serviciul gospodariilor populati

persoane juridice ce servesc gospodariile populatiei furnizând bunuri si 
servicii nedestinate pietei. Acest sector institutional cuprinde: sindicate, 
grupuri profesionale, societati stiintifice, asociatii de consumatori, biserici si 
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grupuri profesionale, societati stiintifice,   consumatori,   
comunitati religioase, cluburi sociale, recreative, culturale si sportive, 
organizatii de caritate, asociatii si fundatii de binefacere finantate prin 
transferuri voluntare (în numerar sau în natura), provenite de la alte entitati 
si alte asemenea (SEC 95, par.2.87 2.88).

S2 Restul lumii

unitatile nerezidente, în masura în care acestea efectueaza operatiuni sau 
au alte relatii economice cu unitati institutionale rezidente (SEC 95, par.2.89 
2.92).
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