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Definiţie Indicatorul cuprinde valoarea maşinilor, utilajelor şi echipamentelor 

importate, adică bunurilor respective care intră pe teritoriul economic al 
ţării, provenind din restul lumii. Importurile de bunuri se evaluează la 
valoarea CIF care corespunde preţului de piaţă externă a bunurilor la 
frontierele ţării importatoare. Importurile de bunuri cedate gratuit sunt 
evaluate pe baza valorii CIF a bunurilor similare. 

ODM naţional  ODM 8. Crearea parteneriatului global pentru dezvoltare 

Unitatea de măsură mii dolari SUA 
Formula de calcul Prin însumarea datelor referitoare la importurile de bunuri.  
Nivelul de dezagregare Naţional; 

Secţiuni, capitole, grupe de mărfuri conform Nomenclaturii Combinate 
a Mărfurilor, elaborate în corespundere cu Sistemul Armonizat de 
Codificare şi Descriere a Mărfurilor (HS-2012) şi Nomenclatura 
Combinată a Uniunii Europene; 
Secţiuni, diviziuni, grupe de mărfuri conform Clasificării Standard de 
Comerţ Internaţional (SITC, Rev.4); 
Ţări şi grupe de ţări: Comunitatea Statelor Independente (CSI);Uniunea 
Europeană (UE); alte ţări. 

Repartizarea pe ţări a mărfurilor importate se face după ţara de origine. 

Teritoriul luat în consideraţie în statistica comerţului exterior se referă la 
teritoriul economic al ţării, în care se aplică legislaţia vamală naţională, 
dar care nu coincide cu teritoriul geografic al ţării (excepţia fiind 
raioanele din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender). 

Periodicitatea diseminării Lunară 
Anuală 

Termenele limită de 
prezentare (diseminare) 

A 40-ea zi după luna/anul de resort.  

Revizuirea Datele pentru perioada precedentă se ajustează, la momentul depistării şi 
corectării datelor prezentate anterior de către Serviciul Vamal. 

Sursa de date Pentru importurile de bunuri materiale care fac obiectul tranzacţiilor 
comerciale, documentul de bază pentru evidenţa statistică este declaraţia 
vamală în detaliu, care se întocmeşte la punctele vamale în momentul în 
care marfa intră în ţară.  

Datele din declaraţiile vamale sunt prelucrate  de către Serviciul Vamal 
al Ministerului Finanţelor, fiind ulterior transmise Biroului Naţional de 
Statistică. BNS efectuează lucrările de completare, definitivare şi 
diseminare a datelor privind comerţul exterior de mărfuri . 



Comparabilitatea la nivel 
internaţional  

Statistica comerţului exterior de mărfuri al Republicii Moldova se 
realizează în conformitate cu metodologia utilizată pe plan internaţional, 
iar mărfurile exportate şi importate sînt clasificate în corespundere cu 
Nomenclatura Combinată a Mărfurilor şi Clasificarea Standard de 
Comerţ Internaţional (SITC Rev.4). Nomenclatura Combinată a 
Mărfurilor a fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 172 din 25 iulie 
2014 şi pusă în aplicare începînd cu 01 ianuarie 2015. Primele şase 
semne din poziţia tarifară a Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor 
corespund totalmente cu Sistemul Armonizat (HS-2012), 6 semne plus 
al 7 şi al 8-lea semn corespund cu Nomenclatura Combinată a Uniunii 
Europene, al 9-lea semn prezintă detalierea naţională a mărfurilor. 

Comparabilitatea în timp  Seriile de date sunt comparabile în dinamică. 
Coerenţa cu alte statistici 
(indicatori corelaţi) 

Importuri de bunuri în preţuri CIF, total şi pe grupe de mărfuri, secţiuni 
şi diviziuni; 
Importuri de bunuri în preţuri FOB 

Informaţie de contact Mariana Eni, şef direcţie 
tel.: 22 40 30 66 
e-mail: mariana.eni@statistica.md  

Ultima actualizare a 
metadatelor 

14.04.2015 

Nota Metadate mai detaliate sunt disponibile la adresa: 

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=351&id=2251 
 
Serii de date cu informaţie privind Ţinta ODM sunt disponibile la 
adresa: 
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=421&id=3199 

 


