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Metadate privind indicatorii ODM 
Biroul Naţional de Statistică (BNS) 

 
Definiţii Investiţiile în active materiale pe termen lung în dezvoltarea 

transportului aerian şi naval raportate la total investiţii în transport. 

Indicatorul reprezintă totalitatea cheltuielilor efectuate pentru crearea, 
reproducerea şi procurarea mijloacelor fixe (construcţia nouă, 
extinderea, reconstrucţia şi modernizarea obiectelor, procurarea 
maşinilor, utilajului, mijloacelor de transport) în transportul aerian şi 
naval raportată la valoarea totală a investiţiilor în sectorul 
transporturilor. 

 
ODM naţional  ODM 8. Crearea parteneriatului global pentru dezvoltare 

Unitatea de măsură Procente (%) 
Formula de calcul 
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Unde: 

idtanW  - ponderea investiţiilor în dezvoltarea transportului aerian şi naval 

în total investiţii în transport;  

tanI ‐ valoarea investiţiilor în transportul aerian şi naval;  

tI  - valoarea totală a investiţiilor în sectorul de transport.   

 
Nivelul de dezagregare Datele sunt prezentate pe: 

- total ţară; 

- forme de proprietate; 

- regiuni de dezvoltare (mun. Chişinău, Nord, Centru, Sud, UTA 
Găgăuzia); 

- raioane. 
Periodicitatea diseminării Anual 
Termenele limită de 
prezentare (diseminare) 

Până la 30 iulie după anul de raport 
 

Revizuirea Datele sunt finale la prima diseminare.  
Sursa de date Cercetarea statistică „Cu privire la investiţii”, realizată de BNS 

 
Comparabilitatea la nivel 
internaţional  

Este asigurată comparabilitatea la nivelul statisticilor UE. 
 

Comparabilitatea în timp  Seriile de date sunt comparabile în dinamică. 
 

Coerenţa cu alte statistici 
(indicatori corelaţi) 

Ponderea investiţiilor în sectorul de transporturi în total investiţii 
Ponderea investiţiilor în sectorul de transporturi în total investiţii 
publice 



Informaţie de contact Direcţia statistica industriei, energeticii şi construcţiilor 
Secţia statistica investiţiilor şi construcţiilor 
 
Svetlana Bulgac, şef direcţie 
tel: +373 22 403055 
e-mail: svetlana.bulgac@statistica.md  

Elena Cemîrtan, şef secţie 
tel: +373 22 403057 
e-mail: elena.cemirtan@statistica.md 

Ultima actualizare a 
metadatelor 

30.03.2015 

Nota Metadate mai detaliate sunt disponibile la adresa: 

http://www.statistica.md/public/files/Metadate/Investitii.pdf   

Serii de date cu informație privind Ţinta ODM sunt disponibile la 
adresa: 

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


