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Definiţie Indicatorul reprezintă raportul dintre cifra de afaceri a întreprinderilor 

străine şi mixte străine în total cifra de afaceri. 
 
Cifra de afaceri (CA) la rîndul său, constituie valoarea veniturilor 
obţinute din vînzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor şi 
executarea lucrărilor, luînd în consideraţie reducerile de preţ, rabaturile, 
disconturile. 
CA a unei întreprinderi reprezintă veniturile totale înregistrate de către 
întreprindere în perioada respectivă, provenite atît din activitatea 
principală, cît şi din activităţile secundare exercitate de aceasta. Cifra de 
afaceri nu include TVA şi accize. 

ODM naţional  ODM 8. Crearea parteneriatului global pentru dezvoltare 

Unitatea de măsură % 

Formula de calcul PCAsms = CAsms / CA ,               unde 

PCAsms - ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor cu proprietate 
străină şi mixtă străină în total cifra de afaceri, 
CA sms - cifra de afaceri a întreprinderilor cu proprietate străină şi 
mixtă străină ,  

CA - cifra de afaceri, total. 

Nivelul de dezagregare Naţional; 

Pe forme de proprietate: proprietatea străină şi proprietatea 
întreprinderilor mixte  

Periodicitatea diseminării Anuală 

Termenele limită de 
prezentare (diseminare) 

25 mai după anul de referinţă.  

Revizuirea Datele diseminate sunt finale 

Sursa de date Rapoartele financiare anuale colectate şi generalizate de BNS 

Comparabilitatea la nivel 
internaţional  

Rapoartele financiare sunt completate în conformitate cu Standardele 
Naţionale de Contabilitate care au la bază Standardele Internaţionale de 
Contabilitate 

Comparabilitatea în timp  Seriile de date sunt comparabile în dinamică. 

Coerenţa cu alte statistici 
(indicatori corelaţi) 

Ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor străine în total cifra de 
afaceri; 
Ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor mixte străine în total cifra de 
afaceri;  
Ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor străine şi mixte străine în 
total venituri din vînzări 
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Nota Serii de date cu informaţie privind Ţinta ODM sunt disponibile la 
adresa: 

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=421&id=3199 

 


