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INDUSTRIA  ŞI  ENERGETICA 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

 1. Formulare anuale pentru anul 2018    

1. PRODMOLD-

A 

Cercetarea statistică anuală a 

produselor industriale 

PRODMOLD-A 

anual 1 martie nr.68 din 

30.08.2017 

portalul 

raportare.md 

sau  OTS  

întreprinderile cu activitate principală de 

industrie şi cele a căror activitate principală 

este alta decît industrială, iar producţia 

industrială reprezintă o activitate secundară 

2. 1-BE Balanţa energetică anual 31 martie nr.63 din 

24.09.2018 

OTS agenţii economici producători, furnizori şi 

consumatori de resurse energetice 

3. 1-Gaz Distribuţia gazelor de reţea anual 31 martie nr.63 din 

24.09.2018 

OTS întreprinderile, care posedă licenţă de distribuţie 

și livrare a gazelor prin reţea 

4. 6-it Producerea energiei electrice anual 1 martie nr.63 din 

24.09.2018 

OTS centralele electrice – agenți economici cu 

activitate principală de producere a energiei 

electrice, centralele electrice ale întreprinderilor 

şi alte centrale electrice cu puterea de 500 kW şi 

mai mult, hidrocentralele electrice indiferent de 

putere, de asemenea IS "Moldelectrica" 

5. 23-H Distribuţia şi comercializarea 

energiei electrice 

anual 1 martie nr.63 din 

24.09.2018 

OTS  întreprinderile cu genul principal de activitate 

"Distribuţia şi comercializarea energiei 

electrice" 

6. PE Indicatorii principali de producție 

a centralelor electrice 

anual 1 martie nr.63 din 

24.09.2018 

OTS întreprinderile şi organizaţiile pentru care 

producţia de energie electrică reprezintă 

activitate secundară şi puterea centralei electrice 

(generatorului) este sub 500 kW 

 2. Formulare infraanuale în anul 2019   

7. 1-PG Preţurile pentru gazul natural  

în ianuarie-iunie 201_ 

În iulie-decembrie 201_ 

semestrial a 25-a zi  nr.63 din 

24.09.2018 

OTS agenții economici furnizori de gaz natural 

consumatorilor finali 

8. 1-PPE Preţurile pentru energie electrică 

în ianuarie-iunie 201_ 

în iulie-decembrie 201_ 

semestrial a 25-a zi  nr.68 din 

30.08.2017 

OTS agenții economici furnizori de energie electrică 

consumatorilor finali 

9. IND TS Indicatorii pe termen scurt în 

industrie 

lunar  a 25-a zi nr.63 din 

24.09.2018 

on-line sau  

OTS  

Întreprinderile  incluse în cercetare  
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Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

10. PREŢIND Cercetarea preţurilor producţiei 

industriale 

lunar  a 25-a zi nr.68 din 

30.08.2017 

OTS unităţile industriale incluse în sondaj, conform 

listei stabilite de către BNS  

11. 1-RE Stocuri, intrări şi consum al 

principalelor resurse de energie 

lunar a 25-a zi  nr.68 din 

30.08.2017 

OTS agenţii economici producători, consumatori şi 

furnizori de combustibili şi energie electrică 

 

 

 

AGRICULTURA  

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

 1. Formulare anuale pentru anul 2018    

1. 1-achiz Achiziţionarea şi utilizarea 

producţiei vegetale în anul  20__ 

anual 15 februarie nr.76 din 

01.11.2018 

OTS întreprinderile (organizațiile) de achiziţionare 

și de prelucrare a producției (materie primă) 

vegetale 

2. 2-achiz Achiziţionări a producției 

animaliere pe anul ____ 

anual 15 февраля nr.76 din 

01.11.2018 

OTS întreprinderile (organizațiile) de colectare și 

prelucrare a producției animaliere 

3. 3-AGR. Informaţia privind deţinătorii de 

terenuri agricole, conform stării la 

1 mai 201__ 

o dată pe an 15 mai nr.76 din 

01.11.2018 

OTS primăriile satelor, (comunelor) oraşelor 

4. 4-AGR Totalurile semănatului pentru 

recolta în anul 20__ 

anual 3 iunie nr.76 din 

01.11.2018 

OTS întreprinderile și organizațiile producătoare de 

produse agricole indiferent de formele 

organizatorico-juridice și de proprietate, 

gospodăriile ţărănești (de fermier), cu suprafața 

terenurilor agricole de 10 ha și peste 

5. 6 Efectivul animalelor şi păsărilor 

în gospodăriile populaţiei  

la 1 ianuarie 20__  

anual 25 februarie nr.76 din 

01.11.2018 

OTS primăriile satelor, (comunelor) oraşelor 

6. 6-p Utilizarea terenurilor fondului de 

rezervă în anul 20__ 

o dată pe an 3 iunie nr.76 din 

01.11.2018 

OTS primăriile satelor, (comunelor) oraşelor 
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Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

7. 8-agr. Semănatul culturilor de toamnă și 

aratul de zăble  

la 25 decembrie 20__ 

o dată pe an 25 decembrie nr.76 din 

01.11.2018 

OTS întreprinderile și organizațiile producătoare de 

produse agricole indiferent de formele 

organizatorico-juridice și de proprietate (inclusiv 

gospodăriile ţărănești (de fermier), cu suprafața 

terenurilor agricole de 50 ha și peste 

8. 9-agr. Utilizarea produselor de uz 

fitosanitar şi introducerea 

fertilizanţilor chimici şi naturali 

sub roada anului 20__ 

anual 5 decembrie nr.76 din 

01.11.2018 

OTS întreprinderile și organizațiile producătoare de 

produse agricole indiferent de formele 

organizatorico-juridice și de proprietate 

(inclusiv gospodăriile ţărănești (de fermier), cu 

suprafața terenurilor agricole de 50 ha și peste 

9. 14-agr. Consumuri şi cheltuieli de 

producţie (lucrări, servicii)  

în anul 20__ 

anual 15 aprilie nr.76 din 

01.11.2018 

OTS întreprinderile, care practică activitate agricolă, 

inclusiv cele cu activitate auxiliară agricolă 

indiferent de forma organizatorico-juridică, cît 

și gospodăriile țărănești (de fermier), care 

dispun de 50 ha terenuri agricole și peste 

10. 15-agr. Efectivul de animale  

la 31.12.20__ 

anual 15 aprilie nr.76 din 

01.11.2018 

OTS întreprinderile agricole (inclusiv  gospodăriile 

ţărănești (de fermier), care dețin la balanță 

animale/păsări agricole) și organizațiile 

producătoare de produse agricole indiferent de 

formele organizatorico-juridice și de proprietate 

11. 16-agr. Balanţa producţiei  anual 15 aprilie nr.76 din 

01.11.2018 

OTS întreprinderile, care practică activitate agricolă, 

inclusiv cele cu activitate auxiliară agricolă 

indiferent de forma organizatorico-juridică, cît 

și  gospodăriile țărănești (de fermier), care 

dispun de 50 ha terenuri agricole și peste 

12. 24-agr. Starea sectorului zootehnic  

în anul 20__ 

anual 25 ianuarie nr.76 din 

01.11.2018 

OTS întreprinderile agricole (inclusiv  gospodăriile 

ţărănești (de fermier), care dețin la balanță 

animale/ păsări agricole) și organizațiile 

producătoare de produse agricole, indiferent de 

formele organizatorico-juridice și de proprietate 

13. 29-AGR 

(an) 

Producţia obţinută la culturile 

recoltate pe toată suprafaţa 

însămînţată în anul 20__ 

anual 5 decembrie nr.76 din 

01.11.2018 

OTS întreprinderile agricole producătoare de produse 

agricole indiferent de formele organizatorico-

juridice și de proprietate, gospodăriile ţărănești 

(de fermier), cu suprafața terenurilor agricole de 
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Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

10 ha și peste 

14. nr. 1 PPI Cercetarea preţurilor la mărfurile 

industriale şi serviciile procurate 

de către întreprinderile agricole 

anual 3 aprilie nr.76 din 

01.11.2018 

OTS întreprinderile incluse în eșantion  

15. nr. 2 PPI Cercetarea preţurilor la 

îngrăşămintele minerale şi 

mijloacele chimice de protecţiei a 

plantelor 

anual 3 aprilie nr.76 din 

01.11.2018 

OTS întreprinderile incluse în eșantion  

16. nr. 3 PPI Cercetarea prețurilor la reparația 

și deservirea tehnică a tehnicii 

agricole şi automobilelor 

anual 3 aprilie nr.76 din 

01.11.2018 

OTS întreprinderile incluse în eșantion  

17. nr. 4 PPI Cercetarea preţurilor de vînzare a 

tractoarelor, autocamioanelor, 

principalelor maşini şi utilaj 

agricol 

anual 3 aprilie nr.76 din 

01.11.2018 

OTS întreprinderile incluse în eșantion  

18. nr. 5 PPI Cercetarea preţurilor la seminţe, 

material săditor şi la unele feluri 

de nutreţ 

anual 3 aprilie nr.76 din 

01.11.2018 

OTS întreprinderile incluse în eșantion  

19. nr. 6 PPI   Cercetarea preţurilor la serviciile 

agrochimice. 

anual 3 aprilie nr.76 din 

01.11.2018 

OTS întreprinderile incluse în eșantion  

 2. Formulare infraanuale în anul 2019   

20. 2-liv-vii Înfiinţarea şi defrişarea 

plantaţiilor multianuale, 

producerea materialului săditor la 

_________20__ 

de 2 ori pe an 1 iunie 

15 decembrie 

nr.76 din 

01.11.2018 

OTS întreprinderile agricole producătoare de 

produse agricole indiferent de formele 

organizatorico-juridice și de proprietate, 

gospodăriile ţărănești (de fermier), cu suprafața 

terenurilor agricole de 10 ha și peste 

21. 21-vînz. Vînzarea producţiei agricole  

în anul 20__ 

trimestrial 5 aprilie 

5 iulie 

5 octombrie 

25 ianuarie 

nr.76 din 

01.11.2018 

OTS întreprinderile și organizațiile producătoare de 

produse agricole (inclusiv  gospodăriile 

ţărănești (de fermier), care dispun de terenuri 

agricole de 50 ha și peste) indiferent de formele 

organizatorico-juridice și de proprietate   
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Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

22. 6 Efectivul animalelor și păsărilor 

în gospodăriile populației  

la 1 _______ 20__  

(la 1 martie, 1 iunie, 1 septembrie, 

1 decembrie) 

trimestrial 15 martie 

15 iunie 

15 septembrie 

15 decembrie 

nr.76 din 

01.11.2018 

OTS primăriile satelor, (comunelor) oraşelor 

23. 24-agr Starea sectorului zootehnic în 

ianuarie-__________20__ 

trimestrial a 5-a zi nr.76 din 

01.11.2018 

OTS întreprinderile agricole (inclusiv  gospodăriile 

ţărănești (de fermier), care dețin la balanță 

animale/păsări agricole) și organizațiile 

producătoare de produse agricole, indiferent de 

formele organizatorico-juridice și de proprietate 

24. 29-agr. Producţia obţinută la culturile 

recoltate pe toată suprafaţa 

însămânțată în anul 20__ 

de 2 ori pe an 1 iulie 

1 octombrie 

nr.76 din 

01.11.2018 

OTS întreprinderile agricole producătoare de 

produse agricole, indiferent de formele 

organizatorico-juridice și de proprietate, 

gospodăriile ţărănești (de fermier), cu suprafața 

terenurilor agricole de 50 ha și peste 

25. 1-CMPA Producerea și vînzarea producției 

vegetale 

de 2 ori pe an conform 

graficului 

nr.87 din 

21.11.2018 

OTS gospodăriile populației și cele țărănești (de 

fermier) 

26. 2-CMPA Efectivul animalelor și păsărilor, 

producția animalieră obținută și 

vîndută 

trimestrial conform 

graficului 

nr.87 din 

21.11.2018 

OTS gospodăriile populației  

 

 

 

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

 1. Formulare anuale pentru anul 2018    

1. 1-AER Protecția aerului atmosferic anual 1 martie nr.244/70 din 

30.10.2018 

organului 

teritorial al 

Inspectoratului 

agenţii economici, care au surse staţionare 

de impurificare a aerului atmosferic 
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Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

pentru Protecția 

Mediului 

2. 1-deşeuri 

toxice 

Formarea, utilizarea şi 

neutralizarea deşeurilor toxice 

anual  1 aprilie  nr.244/70 din 

30.10.2018 

organului 

teritorial al 

Inspectoratului 

pentru Protecția 

Mediului 

agenții economici în activitatea cărora se 

formează, depozitează, utilizează, 

neutralizează (lichidează) deşeuri toxice  

3. 1-geo Efectuarea lucrărilor de explorări 

geologice 

anual 22 ianuarie nr.244/70 din 

30.10.2018 

la BNS întreprinderile, organizaţiile, echipele care 

efectuează lucrări de explorări şi prospectări 

geologice, indiferent de subordonare şi 

formă de proprietate 

4. 1-

gospodărirea 

apelor 

Utilizarea apei anual conform 

graficului 

nr.244/70 din 

30.10.2018 

ÎS „Direcţia 

Bazinieră de 

Gospodărire a 

Apelor” a 

Agenţiei „Apele 

Moldovei”  

întreprinderile şi organizaţiile care 

utilizează apă 

22 mai  la BNS Întreprinderea de Stat „Direcţia Bazinieră 

de Gospodărire a Apelor” a Agenţiei „Apele 

Moldovei”  

5. 1-cheltuieli Cheltuieli curente pentru protecția 

mediului și plăți ecologice  

anual 3 iunie nr.244/70 din 

30.10.2018 

OTS agenţii economici, care desfăşoară activitate 

economică însoţită de evacuarea 

substanţelor poluante şi efectuează 

cheltuieli pentru protecția mediului, precum 

și plăți pentru impactul negativ asupra 

mediului 

 

6. 2-deşeuri  Formarea, utilizarea deşeurilor anual 1 aprilie  nr.244/70 din 

30.10.2018 

organului 

teritorial al 

Inspectoratului 

pentru Protecția 

Mediului 

agenții economici, în procesul de producţie 

a cărora se formează, depozitează, utilizează 

sau se livrează deşeuri 
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Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

7. 1-ozon Regimul comercial și 

reglementarea utilizării 

hidrocarburilor halogenate care 

distrug stratul de ozon 

anual 12 februarie nr.244/70 din 

30.10.2018 

organului 

teritorial al 

Inspectoratului 

pentru Protecția 

Mediului 

agenții economici, care produc, importă, 

exportă, comercializează și exploatează 

SDO și/sau echipamente și produse ce 

conțin SDO 

 

 

INVESTIŢII ŞI CONSTRUCŢII 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

 1. Formulare anuale penru anul 2018 şi infraanuale în anul 2019   

1. 2-INV Cu privire la investiţii  

în anul 20__ 

anual 1 aprilie nr.80 din  

02.11.2017 

portalul 

raportare.md 

sau  OTS  

Entitățile, indiferent de genul de activitate, care 

realizează investiţii în active imobilizate  

Cu privire la investiţii  

în ianuarie -_________ 20__ 

trimestrial a 25-a zi nr.77 din  

23.10.2017 

portalul 

raportare.md 

sau  OTS  

întreprinderile incluse în cercetare 

2. 1-CC Activitatea de construcţii realizată 

în antrepriză în anul 201__ 

anual 1 aprilie nr.77 din  

23.10.2017  

on-line sau  

OTS  

întreprinderile cu genul principal de activitate 

"Construcţii" 

3. 1-fondul 

locativ 

Cu privire la fondul locativ în 

anul 20__ 

anual 1 martie nr.77 din  

23.10.2017  

OTS Autoritățile administrației publice locale, 

persoanele juridice, care dispun la bilanț de 

fond locativ în localitățile urbane și rurale; 

Întreprinderea de Stat ”Cadastru” (vizînd 

înregistrările fondului locativ individual în 

localitățile urbane) 

4. 1-AC Autorizaţiile de construire 

eliberate pentru clădiri 

trimestrial a 15-a zi nr.77 din  

23.10.2017  

OTS Organele administraţiei publice locale 

(organele de arhitectură şi urbanism) 

(chestionarele pe localităţile urbane şi rurale) 

5. CONS TS Indicatorii pe termen scurt în 

construcţii 

trimestrial  a 25-a zi nr.63 din 

24.09.2018 

on-line sau  

OTS  

întreprinderile cu genul principal de activitate 

"Construcţii" incluse în cercetare 
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COMERŢ EXTERIOR DE SERVICII, ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZ NATURAL 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

 1. Formulare anuale pentru anul 2018 şi infraanuale în anul 2019   

1. EI-7 Export de servicii anual 1 martie nr.76 din 

01.11.2018 

OTS agenţii economici, care prestează servicii de 

export, indiferent de forma de proprietate 

trimestrial a 25-a zi nr.76 din 

01.11.2018 

OTS agenţii economici, care prestează servicii de 

export, indiferent de forma de proprietate 

2. EI-8 Import de servicii  anual 1 martie nr.76 din 

01.11.2018 

OTS agenţii economici, care prestează servicii de 

import, indiferent de forma de proprietate 

trimestrial a 25-a zi nr.76 din 

01.11.2018 

OTS agenţii economici, care prestează servicii de 

import, indiferent de forma de proprietate 

3. EI-1 Export (import) de energie 

electrică și gaz natural 

lunar a 20-a zi nr.76 din 

01.11.2018 

OTS agenţii economici, care exportă (importă) 

energie electrică şi gaz natural, indiferent de 

forma de proprietate 

 

 

 

COMERŢULUI INTERIOR DE BUNURI ŞI SERVICII  

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

 1. Formulare anuale pentru anul 2018 şi infraanuale în anul 2019   

1. 3-comeţ Comerţul cu amănuntul anual 15 martie nr.76 din 

01.11.2018 

on-line sau  

OTS  

agenții economici, incluși în cercetare, care 

practică activitate de comerț cu amănuntul 

2. 1-comeţ Comerţul cu ridicata și cu 

amănuntul a autovehiculelor și a 

motocicletelor; întreținerea și 

repararea acestora 

anual 15 martie nr.67 din 

30.08.2017 

on-line sau  

OTS  

agenții economici, incluși în cercetare, care 

practică activitate de comerț cu ridicata și cu 

amănuntul; întreținere și reparare a 

autovehiculelor și a motocicletelor 



11 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

3. SERV TS Indicatori pe termen scurt în 

comerț și servicii 

lunar a 25-a zi nr.76 din 

01.11.2018 

on-line sau  

OTS  

agenții economici, incluși în cercetare,  

 

 

 

TRANSPORTURI 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

 1. Formulare anuale pentru anul 2018 şi infraanuale în anul 2019   

1. 1-tr. (auto) Transportul rutier și lungimea 

drumurilor private 

anual 01 martie  nr.76 din 

01.11.2018 

on-line sau  

OTS  

persoanele juridice și fizice, care efectuează 

transporturi rutiere de mărfuri contra plată, au 

în inventar autovehicule sau le înсhiriază, 

precum și care au drumuri în proprietate sau 

administrare;  

persoanele juridice și fizice, care efectuează 

transporturi terestre de călători contra plată pe 

traseele de autobuze de folosinţă generală 

2. 3-drum Drumurile publice anual 3 martie nr. 67 din 

30.08.2017 

la BNS Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" 

3. 1-trol. Prestaţiile şi utilizarea 

transportului electric 

anual 25 februarie  nr. 67 din 

30.08.2017 

OTS unităţile care efectuează exploatarea şi 

deservirea transportului electric urban  

 

4. 2-cf Transportul feroviar de folosinţă 

generală şi lungimea liniilor de 

cale ferată în anul 20__ 

anual 17 aprilie  nr. 67 din 

30.08.2017 

on-line la 

BNS 

Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din 

Moldova" 

5. 3-ac Parcul aeronavelor civile la 

sfîrșitul anului 20__ 

anual 18 ianuarie  nr. 67 din 

30.08.2017 

Autorității 

Aeronautice 

Civile; 

persoane juridice - operatorii aerieni, angajate 

în exploatarea aeronavelor; 

1 februarie  la BNS  Autoritatea Aeronautică Civilă 



12 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

6. 6-nav. int. Mijloacele de transport naval 

intern la 31 decembrie 20__ 

anual 26 ianuarie  nr. 67 din 

30.08.2017 

OTS persoanele juridice, care  au  în dotare nave 

fluviale proprii 

7. 65-auto Transportul cu mijloacele de 

transport rutier 

trimestrial a 25-a zi nr.76 din 

01.11.2018 

on-line sau  

OTS  

persoanele juridice și fizice, cu genul 

principal de activitate transporturi rutiere de 

mărfuri şi transporturi terestre de călători 

contra plată; 

persoanele juridice și fizice, cu alte genuri de 

activitate, care efectuează transporturi rutiere 

de mărfuri contra plată şi au înscrise în 

inventar sau închiriază 10 şi mai multe 

autovehicule de marfă; 

persoanele juridice şi fizice, care efectuează 

transporturi terestre de călători contra plată pe 

traseele de autobuze de folosinţă generală 

8. 65-trol. Prestații cu troleibuze în ianuarie 

-______ 20__  

(cumulativ de la începutul anului) 

trimestrial a 10-a zi nr. 67 din 

30.08.2017 

OTS unităţile care efectuează exploatarea şi 

deservirea transportului electric 

9. 65-cf Prestaţii de transport feroviar de 

folosinţă generală în ianuarie -

__________ 20__ 

trimestrial a 50-a zi nr. 67 din 

30.08.2017 

la BNS ÎS „Calea Ferată” din Moldova 

10. 6-ac Trafic prin aeroport  

în ianuarie -______ 20__ 

(cumulativ de la începutul anului) 

trimestrial a 10-a zi nr. 67 din 

30.08.2017 

Autorității 

Aeronautice 

Civile;  

operatorii de aeroporturi;  

a 15-a zi la BNS  Autoritatea Aeronautică Civilă 

11. nr.1-conducte Conducte magistrale de gaze  în 

ianuarie -______ 20__ 

(cumulativ de la începutul anului) 

trimestrial a 22-a zi nr. 67 din 

30.08.2017 

la BNS SA „Moldovagaz” 

12. nr.1-auto Prestații de transport rutier lunar a 25-a zi nr.76 din 

01.11.2018 

on-line sau  

OTS  

persoanele juridice și fizice, cu genul 

principal de activitate transporturi rutiere de 

mărfuri şi transporturi terestre de călători 

contra plată; 

persoanele juridice și fizice, cu alte genuri de 
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Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

activitate, care efectuează transporturi rutiere 

de mărfuri contra plată şi au înscrise în 

inventar sau închiriază 10 şi mai multe 

autovehicule de marfă; 

persoanele juridice şi fizice, care efectuează 

transporturi terestre de călători contra plată pe 

traseele de autobuze de folosinţă general 

13. nr.1-cf Transportul de mărfuri şi 

pasageri pe calea ferată, indicii 

de utilizare a mijloacelor de 

transport feroviar în ianuarie -

__________ 20__ 

(cumulativ de la începutul anului) 

lunar  a 10-a zi  nr. 67 din 

30.08.2017 

la BNS ÎS „Calea Ferată” din Moldova 

14. nr.1-ac Trafic aerian în ianuarie -

_________ 20__  

(cumulativ de la începutul anului) 

lunar a 10-a zi nr. 67 din 

30.08.2017 

Autorității 

Aeronautice 

Civile 

persoane juridice - operatorii aerieni, angajați 

în exploatarea aeronavelor; 

a 15-a zi la BNS  Autoritatea Aeronautică Civilă 

15. nr.1-

nav.int. 

Transportul de mărfuri şi 

pasageri cu nave fluviale în 

ianuarie -________ 20__ 

(cumulativ de la începutul anului) 

lunar a 10-a zi nr. 67 din 

30.08.2017 

OTS persoanele juridice, care au în dotare nave 

fluviale proprii sau închiriate 

 

 

COMUNICAŢII 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

 1. Formulare anuale pentru anul 2018 şi infraanuale în anul 2019   

1. 1-inf Situaţia privind informatizarea şi 

conexiunea la Internet la sfîrșitul 

anului 20__ 

anual 31 martie  nr.76 din 

01.11.2018 

on-line sau  

OTS  

persoanele juridice și fizice, care dispun de 

mijloace informatice, sisteme informatice și 

prestează servicii informatice 
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Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

2. 1-CE Comunicații electronice 

în anul 20__ 

anual 21 martie nr. 67 din 

30.08.2017 

la BNS Agenția Națională pentru Reglementare în 

Comunicații Electronice și Tehnologia 

Informației (ANRCETI) 

Comunicații electronice  

în trimestrul _________20__ 

trimestrial a 60-a zi nr. 67 din 

30.08.2017 

la BNS Agenția Națională pentru Reglementare în 

Comunicații Electronice și Tehnologia 

Informației (ANRCETI) 

3. 1-CP Comunicaţii poştale în anul 20__ anual 21 martie nr. 67 din 

30.08.2017 

la BNS Agenția Națională pentru Reglementare în 

Comunicații Electronice și Tehnologia 

Informației (ANRCETI) 

Comunicaţii poştale în trimestrul 

_________20__ 

trimestrial a 20-a zi nr. 67 din 

30.08.2017 

la BNS Agenția Națională pentru Reglementare în 

Comunicații Electronice și Tehnologia 

Informației (ANRCETI) 

TURISMUL 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS, 

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

1. Formulare anuale pentru anul 2018 şi infraanuale în anul 2019

1. 1-A-SC Capacitatea structurilor de primire 

turistică colective cu funcţiuni de 

cazare 

anual 01 februarie nr.76 din 

01.11.2018 

on-line sau  

OTS 

persoanele juridice și fizice, care administrează 

efectiv structurile de cazare colective, 

indiferent de forma de proprietate 

2. 1-B-SC Cazarea turiştilor în structurile de 

primire turistică colective cu 

funcţiuni de cazare 

trimestrial a 25-a zi nr.76 din 

01.11.2018 

on-line sau  

OTS 

persoanele juridice și fizice, care administrează 

efectiv structurile de cazare colective, 

indiferent de forma de proprietate 

3. 1-tur. Activitatea turistică a agenţiilor de 

turism şi turoperatorilor 

trimestrial a 25-a zi on-line sau  

OTS 

agenții economici incluși în cercetare 
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MUNCA ȘI CÎȘTIGURILE SALARIALE 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

 1. Formulare anuale pentru anul 2018 şi infraanuale în anul 2019   

1. M 3 Cîștigurile salariale și costul forței 

de muncă în anul 201_ 

anual 31 martie nr.76 din 

01.11.2018 

on-line sau 

OTS 

unităţile incluse în cercetare 

2. M 3 Anexă Cîştigurile salariale şi costul forţei 

de muncă în anul 201_ 

anual 31 martie nr.76 din 

01.11.2018 

on-line sau 

OTS 

unitățile incluse în cercetare, care își desfășoară 

activitatea în mai multe unități administrativ-

teritoriale de nivelul al doilea 

3. LM Mobilitatea salariaţilor şi locurile 

de muncă în anul 201_ 

anual 15 februarie nr.76 din 

01.11.2018 

on-line sau 

OTS 

unitățile incluse în cercetare 

4. FORPRO Formarea profesională a 

salariaţilor în anul 201_ 

anual 1 martie nr.76 din 

01.11.2018 

on-line sau 

OTS 

unitățile incluse în cercetare 

5. AM Accidente de muncă anul 201_ anual 1 martie  nr.76 din 

01.11.2018 

OTS unitățile la care în anul de raportare au avut loc 

accidente de muncă. 

6. M 4 Salariile personalului specificate 

pe unele categorii în instituţiile de 

învățământ în anul 201_ 

anual 31 martie nr.76 din 

01.11.2018 

on-line sau 

OTS 

unitățile incluse în cercetare 

7. 1-FP Numărul funcţionarilor publici la 

1 ianuarie 201_ 

anual 25 ianuarie nr.76 din 

01.11.2018 

OTS autoritățile publice  

8. M 2 Repartizarea efectivului de 

salariaţi conform mărimii 

salariului calculat pentru luna 

septembrie 201__ 

anual pînă la  

15 octombrie  

nr. 40 din 

13.06.2018 

portalul 

raportare.md 

/ OTS 

unităţile incluse în cercetare 

9. M 1 Cîștigurile salariale  

în trimestrul _________201_ 

trimestrial a 25-a zi nr.76 din 

01.11.2018 

on-line sau  

OTS  

unitățile incluse în cercetare 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

FORȚA DE MUNCĂ 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

 1. Formulare infraanuale în anul 2019   

1. CL Ancheta asupra forței de muncă în 

gospodării, Chestionar locuinţă  

trimestrial a 15-a zi nr.80 din 

08.11.2018 

OTS gospodăriile populaţiei incluse în cercetare 

2. CI Ancheta asupra forței de muncă în 

gospodării, Chestionar individual 

trimestrial a 15-a zi nr.80 din 

08.11.2018 

OTS gospodăriile populaţiei incluse în cercetare 

 

 

 

FINANŢE 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

 1. Formulare anuale pentru anul 2018 şi infraanuale în anul 2019    

1. 1-leasing Activitatea de leasing anual 31 martie nr.01 din 

04.01.2017 

OTS companiile de leasing și alte întreprinderi care 

prestează servicii de leasing 

2. 5-CON Consumurile și cheltuielile 

organizațiilor necomerciale în 

trimestrul _______20__ 

trimestrial a 25-a zi nr.01 din 

04.01.2017 

portalul 

raportare.md 

sau  OTS  

toate organizaţiile necomerciale (asociaţii 

obşteşti, culte religioase, partide şi alte 

organizaţii social politice) 

3. 5-CI Consumurile și cheltuielile 

întreprinderii trimestrul _____ 

201_ 

trimestrial a 25-a zi nr.01 din 

04.01.2017 

portalul 

raportare.md 

sau  OTS  

întreprinderile incluse în cercetare 

5. 1-asigurare Cu privire la activitatea 

asiguratorilor 

trimestrial a 25-a zi nr.49 din 

12.07.2018 

OTS societăţile de asigurare 

6. 1-invest Investițiile străine, alocate de către 

întreprinderile cu capital străin în 

economia Moldovei 

trimestrial  a 25-a zi nr.80 din 

02.11.2017 

OTS agenţii economici (cu excepţia băncilor 

comerciale) în capitalul social al cărora sunt 

investiţii străine 
anual 31 martie OTS 
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ANTREPRENORIAT 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS, 

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

1. Formulare anuale pentru anul 2018

1. ASA Ancheta Structurală Anuală în 

întreprinderi în anul 20__ 

anual conform 

graficului 

nr.80 din 

02.11.2017 

portalul 

raportare.md 

sau OTS 

agenţii economici organelor teritoriale de 

statistică în termenele stabilite 

2. 1-INOV Inovarea în industrie și servicii o dată

la doi ani 

25 iunie nr.63 din 

24.09.2018 

on-line, OTS Întreprinderile incluse în cercetare 

BUGETELE GOSPODĂRIILOR CASNICE 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS, 

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

1. Formulare infraanuale în anul 2019

1. Chestionar principal ”Cercetarea 

bugetelor gospodăriilor casnice”  

Chestionarul principal 

lunar a 15-a zi nr.82 din 

13.11.2018 

OTS persoanele fizice din gospodăriile casnice 

incluse în cercetare - anchetatorilor 

Registrul gospodăriei, partea A 

Registrul gospodăriei, partea B 
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ÎNVĂŢĂMÎNT 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS, 

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

1. Formulare anuale pentru anul 2018

1. 1-edu Activitatea instituțiilor de 

învățământ primar și secundar 

general la începutul anului de 

studii  

anual nr.60 din 

02.08.2017 

Direcțiilor 

raionale 

(municipale) 

învățământ, 

tineret și sport, 

UTA Găgăuzia; 

Școlile primare, gimnaziile, liceele din 

subordinea Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării;  

1 octombrie OTS Școlile primare, gimnaziile, liceele din 

subordinea altor ministere, UATSN și 

municipiul Bender, indiferent de forma de 

proprietate;  

10 octombrie OTS Direcțiile raionale (municipale) învățământ, 

tineret și sport, UTA Găgăuzia,  

12 octombrie la BNS Organele teritoriale de statistică 

2. 2-edu Activitatea instituțiilor de 

învățământ profesional tehnic 

secundar la începutul anului de 

studii 20__/20__ ( indicați)  

Școala profesională  

Centrul de excelență 

anual 5 octombrie nr.60 din 

02.08.2017 

OTS școlile  profesionale și centrele de excelență, 

indiferent de subordonare și forma de 

proprietate 

15 octombrie la BNS Organul teritorial pentru statistică 

3. 3-edu Activitatea instituţiilor de 

învățământ profesional tehnic 

postsecundar la începutul anului 

de studii 20__/20__ (colegii / 

centre de excelență)  

Forma de învățământ: cu 

frecvență, cu frecvență redusă 

anual 5 octombrie nr.60 din 

02.08.2017 

la BNS colegiile și centrele de excelență, indiferent de 

subordonare și forma de proprietate 

4. 4-edu Activitatea instituţiilor de 

învățământ superior la începutul 

anului de studii 20__/20__ 

Forma de învățământ: cu 

anual 20 octombrie nr.60 din 

02.08.2017 

la BNS Instituțiile de învățământ superior, indiferent 

de subordonare și forma de proprietate  
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Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS, 

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

frecvență, cu frecvență redusă, la 

distanță 

5. 83-edu Personal încadrat în instituţiile de 

învățământ primar şi secundar 

general la începutul anului de 

studii 20__/20__ 

anual 1 octombrie nr.60 din 

02.08.2017 

Direcțiilor 

raionale 

(municipale) 

învaţamint, 

tineret și sport, 

UTA Găgăuzia; 

şcolile primare, gimnazii, licee din subordinea 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;  

1 octombrie OTS școlile primare, gimnazii, licee din subordinea 

altor ministere, UATSN și municipiul Bender, 

indiferent de forma de proprietate; 

10 octombrie OTS direcțiile  raionale (municipale)  învățământ, 

tineret și sport, UTA Găgăuzia; 

12 noiembrie la BNS Organul teritorial pentru statistică 

6. 85-edu Activitatea instituţiilor de educație 

timpurie 

anual pînă la 

20 ianuarie 

nr.63 din 

24.09.2018 

Direcţiilor 

raionale 

(municipale) 

învățământ, 

tineret şi sport, 

UTA Găgăuzia; 

Instituţiile de educație timpurie din 

subordinea Ministerului Educației 

OTS Direcţiile raionale (municipale) învățământ, 

tineret și sport, UTA Găgăuzia, instituțiile de 

educație timpurie private; 

7. 1-IE Instituţii extraşcolare pentru copii 

la 1 ianuarie _____ 

anual 20 ianuarie nr.60 din 

02.08.2017 

Direcțiilor 

raionale 

(municipale) 

învăţămînt, 

tineret şi sport; 

Instituţiile extraşcolare pentru copii; 

25 februarie la BNS Direcţiile raionale (municipale) învățământ, 

tineret şi sport 
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ŞTIINŢA 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS, 

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

1. Formulare anuale pentru anul 2018

1. 1-ştiinţa Activitatea de cercetare-dezvoltare anual 25 februarie nr.88 din 

27.11.2017 

la BNS institutele științifice, instituțiile de învățământ 

superior, organizațiile și întreprinderile care 

desfășoară activitatea de cercetare-dezvoltare, 

indiferent de subordonare şi forma de 

proprietate 

2. 1-cş Activitatea de doctorat şi 

postdoctorat 

anual 10 februarie nr.88 din 

27.11.2017 

la BNS şcolile doctorale, instituţiile de învățământ 

superior şi instituţiile ştiinţifice, indiferent de 

subordonare şi forma de proprietate 

OCROTIREA SĂNĂTĂŢII 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS, 

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

1. Formulare anuale pentru anul 2018

1. 1-aim Privind activitatea agentului 

economic privat la prestarea 

serviciilor medicale 

anual 10 februarie nr.88 din 

27.11.2017 

la Ministerul 

Sănătății, 

instituţia medico-sanitară privată, agentul 

economic privat, care dispune de licenţă pentru 

prestarea serviciilor medicale 

3 martie la BNS Ministerul Sănătății 

3. 10 Privind activitate serviciului 

medical de pe lîngă întreprinderi 

şi instituţii 

anual 27 ianuarie nr.88 din 

27.11.2017 

la Ministerul 

Sănătății; 

instituţiile medicale ale altor Ministere şi 

departamente 

3 martie la BNS Ministerul Sănătății (Centrul Național de 

Management în Sănătate) 

4. 20 Privind asistenţa medicală 

acordată copiilor din casele de 

copii şi şcoli-internate 

anual 27 ianuarie nr.88 din 

27.11.2017 

la Ministerul 

Sănătății; 

punctele medicale ale caselor de copii şi 

şcolilor internate 

3 martie la BNS Ministerul Sănătății (Centrul Național de 

Management în Sănătate) 
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ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS, 

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

1. Formulare anuale pentru anul 2018

4. 4-asistenţă 

socială 

Numărul de pensionari, aflați la 

evidența organelor de asigurări 

sociale de stat și suma pensiilor 

stabilite lunar 

anual 1 martie nr.88 din 

27.11.2017 

la BNS Casa Națională de Asigurări Sociale 

5. 6-asistenţă 

socială 

Numărul beneficiarilor şi suma 

alocaţiilor sociale de stat (lunare) 

şi indemnizaţiilor pentru familii cu 

copii stabilite lunar  

anual 1 martie nr.88 din 

27.11.2017 

la BNS Casa Naţională de Asigurări Sociale 

8. 27 Privind determinarea dizabilității 

şi capacităţii de muncă la adulţi 

anual a 8-a zi nr.88 din 

27.11.2017 

la Consiliul 

National pentru 

Determinarea 

Dizabilității şi 

Capacităţii de 

Muncă;  

Centrele pentru Determinarea Dizabilității şi 

Capacităţii de muncă (teritoriale, specializate); 

15 februarie la BNS; 

Ministerului 

Sănătății 

Consiliul National pentru Determinarea 

Dizabilității şi Capacităţii de Muncă 

(Ministerul Muncii Protecției Sociale și 

Familiei) 

9. 27a Privind determinarea dizabilității 

la copii 

anual a -8-a zi nr.88 din 

27.11.2017 

la Consiliul 

National pentru 

Determinarea 

Dizabilității și 

Capacității de 

Muncă;  

Centrele pentru Determinarea Dizabilității și 

Capacității de muncă (teritoriale, specializate); 

15 februarie la BNS; 

Ministerului 

Sănătății 

Consiliul National pentru Determinarea 

Dizabilității și Capacității de Muncă 

(Ministerul Muncii Protecției Sociale și 

Familiei) 

10. 28 Privind rezultatele reexpertizării la 

CCRD și consiliile specializate în 

mod de recurs, control şi 

anual a -8-a zi nr.88 din 

27.11.2017 

la Consiliul 

National pentru 

Determinarea 

Centrele pentru Determinarea Dizabilității şi 

Capacităţii de muncă (teritoriale, specializate); 
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Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS, 

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

consultativ asupra deciziilor 

consiliilor specializate teritoriale 

Dizabilității şi 

Capacităţii de 

Muncă;  

15 februarie la BNS; 

Ministerului 

Sănătății 

Consiliul Naţional pentru Determinarea 

Dizabilității şi Capacităţii de Muncă (Ministerul  

Muncii Protecției Sociale și Familiei) 

11. 103 Copii în situație de risc și copii 

separați de  părinți în anul 20__ 

anual 15 februarie nr.88 din 

27.11.2017 

la Ministerul 

Muncii Protec-

ției Sociale și 

Familiei;  

Secțiile/direcțiile de asistență socială și 

protecția familiei raionale, municipale, 

Direcțiile pentru Protecția Drepturilor 

Copilului din mun. Chișinău;  

30 aprilie la BNS Ministerul  Muncii Protecției Sociale și 

Familiei 

12. 103A Copii din sistemul rezidențial în 

anul 20__ 

anual 30 ianuarie nr.88 din 

27.11.2017 

Secțiilor/direcți

ilor de asistență 

socială și pro-

tecția familiei 

raionale, 

municipale, 

Direcțiilor 

pentru Protecția 

Drepturilor 

Copilului din 

mun. Chișinău; 

Instituțiile rezidențiale conform tipului de 

instituție;  

15 februarie la Ministerul 

Muncii Protec-

ției Sociale și 

Familiei; 

Secțiile/direcțiile de asistență socială și 

protecția familiei raionale, municipale, 

Direcțiile pentru Protecția Drepturilor 

Copilului din mun. Chișinău; 

25 martie la BNS Ministerul Muncii Protecției Sociale și 

Familiei 

13. 9 Violența în familie anual 15 ianuarie nr.88 din 

27.11.2017 

Structurilor 

teritoriale de 

asistență socială 

Autoritățile publice locale de nivelul I 

(asistenți sociali comunitari) și prestatori 

publici de servicii specializate 
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Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

15 februarie Ministerului 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

Structurile teritoriale de asistență socială 

25 martie la BNS Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei 

 

 

 

CULTURA 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

 1. Formulare anuale pentru anul 2018   

1. 1-c Activitatea instituțiilor de 
învățământ artistic extrașcolar la 
începutul anului de studii 

anual 10 ianuarie nr.88 din 

27.11.2017 

Ministerului 
Educației, 
Culturii și 
Cercetării 

Şcolile de muzică, de arte şi arte plastice de 
toate formele de proprietate  

10 martie la BNS Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

2. 2-c Săli de cinema anual 10 februarie nr.88 din 

27.11.2017 

la BNS întreprinderile de servicii de difuzare a 
filmelor video şi de cinema, indiferent de 
forma de proprietate 

3. 6-c Activitatea bibliotecilor anual 15 ianuarie nr.88 din 

27.11.2017 

secțiilor, direc-
țiilor cultură 
(raionale, muni-
cipale, UTAG); 
direcțiilor edu-
cație, tineret și 
sport (raionale, 
municipale, 

bibliotecile publice aflate în subordonarea 
Ministerului Culturii și bibliotecile din 
instituțiile de învățământ general publice 
aflate în subordonarea Ministerului Educației;  
 
 
 
bibliotecile instituțiilor de învățământ 
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Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

UTAG);   
centrelor biblio-
teconomice 
departamentale  

profesional tehnic (școli profesionale, colegii) 
și instituțiilor de învățământ superior, 
bibliotecile aflate în subordinea altor 
ministere și departamente 

15 februarie Ministerului 
Culturii;  
Centrelor biblio-
teconomice 
departamentale 
(zonale) 
Consiliului 
Biblioteconomic 
Național 

secțiile, direcțiile cultură (raionale, municipale, 
UTAG);  
direcțiile educație, tineret și sport (raionale, 
municipale, UTAG); centrele biblioteconomice 
departamentale;   
 
centrele biblioteconomice departamentale ale 
rețelelor de biblioteci științifice, medicale, 
tehnice, agricole 

1 martie Ministerului 
Educației; 

centrele biblioteconomice departamentale din 
rețeaua bibliotecilor de învățământ; 

20 martie la BNS 
Consiliului 
Biblioteconomic 
Național 

Ministerul Culturii 
Ministerului Educației 

25 martie la BNS Consiliul Biblioteconomic Național  

4. 7-c Privind activitatea casei de cultură 
și a formației artistice (centrului 
comunitar cultural) 

anual 10 ianuarie nr.88 din 

27.11.2017 

Direcțiilor 
raionale 
(municipale) de 
cultură; UTA 
Găgăuzia 

instituţiile de cultură din sistemul Ministerului 
Educației, Culturii și Cercetării, sindicatelor, 
întreprinderilor agricole și altor organizații;  

20 ianuarie Ministerului 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

Direcțiile raionale (municipale) de cultură; 

UTA Găgăuzia 

14 martie la BNS Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

5. 8-c Activitatea muzeului (galeriei) anual 15 ianuarie nr.88 din 

27.11.2017 

OTS;  

Ministerului 

Educației, 

Culturii și 

muzeele  
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Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

Cercetării  

6. 12-c Activitatea instituției teatrale, 

concertistice, organizației 

concertistice de impresariat şi a 

circului  

anual 15 februarie nr.88 din 

27.11.2017 

OTS  Instituțiile teatrale, concertistice, organizațiile 

concertistice de impresariat, circul 

 

 

 

SPORT 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

 1. Formulare anuale pentru anul 2018   

1. 1-cf Dezvoltarea culturii fizice şi 

sportului 

anual 10 ianuarie nr.94 din 

15.12.2018 

la primării, 

preturi;  

Gradinele de copii, centrele comunitare de 

educație timpurie, școlile primare, gimnaziile, 

liceele, școlile profesionale, colegiile, centrele 

de excelență, universitățile, academiile, școlile 

și cluburile sportive, școlile auxiliare, alte 

instituții, întreprinderi din sectorul public și 

privat;  

15 ianuarie Direcțiilor 

raionale 

(municipale) 

învățământ, 

tineret și sport; 

UTA Găgăuzia 

primăriile, preturile; 

1 februarie Ministerului 

Educației, 

Culturii și 

Cercetări 

Direcțiile raionale (municipale) învățământ, 

tineret și sport; UTA Găgăuzia 

1 martie la BNS Ministerului Educației, Culturii și Cercetări 
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Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS, 

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

2. 5-ips Activitatea instituțiilor publice de 

sport în anul 20__ 

anual 30  ianuarie nr.94 din 

15.12.2018 

Direcțiilor 

raionale 

(municipale) 

învățământ, 

tineret și sport; 

UTA Găgăuzia;  

Ministerului 

Educației, 

Culturii și 

Cercetări  

Școlile și liceele sportive 

1 martie la BNS Ministerul Educației, Culturii și Cercetări 

UTILITĂȚI PUBLICE 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

1. Formulare anuale pentru anul 2018

1. nr.1 Privind infrastructura edilitară și 

înverzirea 

anual 5 martie nr.88 din 

27.11.2017 

OTS Întreprinderile cu orice formă de proprietate, care 

efectuează gestionarea infrastructurii edilitare și 

activitatea de înverzire 

19 martie la BNS OTS 

2. nr.2 Salubrizarea localităților în anul 

20__ 

anual 16 martie nr.88 din 

27.11.2017 

OTS Întreprinderile cu orice formă de proprietate, care 

efectuează lucrări de salubrizare a localităților și 

transportare a deșeurilor  

26 martie la BNS OTS 

3. 1 apeducte-

canalizare 

Funcționarea sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare în 

anual 31 martie nr.88 din 

27.11.2017 

Asociației 

”Moldova 

Apă-Canal” 

Întreprinderile de alimentare cu apă și canalizare 

membre a Asociației ”Moldova Apă-Canal”,  
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Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

anul 20__ 15 februarie OTS celelalte întreprinderi inclusiv cele gestionate de 

primării și întreprinderile ce dispun de sisteme de 

alimentare cu apă și canalizare 

5 martie la BNS OTS 

 

 

 

JUSTIŢIE 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

 1. Formulare anuale pentru anul 2018   

1. 1-cc Numărul contravenţiilor constatate anual 1 februarie nr.88 din 

27.11.2017 

Organului 

central în 

subordonarea 

căruia se află 

Organele autorizate să examineze cauze privind 

contravenţii 

15 februarie la BNS Organele centrale 

 

 

DEMOGRAFIE 

Nr.

d/o 

Indicele 

formularului 
Denumirea formularului 

Periodicitatea 

prezentării 

Termen de 

prezentare, 

data sau la a 

cîta zi 

Ordinul prin 

care a fost 

aprobat 

formularul 

Modul de 

prezentare  

(la OTS, BNS,  

e-raportare) 

Cine prezintă raportul (agenţi economici, 

instituţii, autorităţi publice, persoane fizice) 

 1. Formulare infraanuale în anul 2019   

1. nr.97  Informaţia privind înregistrarea 

actelor de stare civilă 

lunar 10-a zi nr.01 din 

02.01.2018 

Agenției 

Servicii 

Publice; OTS 

Oficiile Stare Civilă 

 


