
Date de identificare 

Denumirea:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Adresa: 
Codul CUATM      
Codul poştal                                         MD     

Raionul (municipiul, UTA Găgăuzia)_______________________________ 

Satul (comuna), oraşul___________________________________________ 

Strada_______________________________________________nr. ______ 

Cod CUIÎO      

Cod IDNO       

Forma de proprietate ____________________________
   (Cod CFP) 

Conducătorul  _____________________________________________ 
 (nume, prenume) 

tel. ______________________________________________________ 

e-mail _________________________________

BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

ANCHETA DE CONJUNCTURĂ 

PRIVIND SITUAŢIA ŞI  
PERSPECTIVELE ACTIVITĂŢII 

ÎNTREPRINDERII 

În trimestrul _____ 202___ 

În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 93 din 26.05.2017 
«Cu privire la statistica oficială», producătorii de statistici oficiale: 

- au dreptul să obțină și să colecteze datele necesare producerii de
informație statistică de la toate persoanele fizice și juridice (art.13);

- asigură protecţia datelor confidenţiale şi neadmiterea divulgării
acestora (art.19).

. 

Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică 
nr. 13  din  6 aprilie 2022. 

Acest chestionar se va completa de către conducătorul întreprinderii 
sau de către altă persoană cu funcție de conducere desemnată de 
conducător. 



1. Întreprinderea Dvs. a avut activitate economică în trimestrul de raport?
(Bifați cu semnul “” numai o variantă de răspuns) 

Da Nu 

Dacă nu, atunci: 
1.1. Întreprinderea a fost înregistrată în anul 2022, dar activitatea n-a fost începută  

1.2. Activitatea a fost suspendată   

1.3. Activitatea a fost încetată şi nu va fi reluată 

2. Apreciați că veniturile din vânzări ale întreprinderii dumneavoastră, în trimestrul de raport față de
trimestrul precedent:

au crescut  1 au fost aproximativ aceleași    2 au scăzut  3 

3. Estimați că veniturile din vânzări ale întreprinderii dumneavoastră, în trimestrul următor față de
trimestrul de raport:

vor crește    1 vor fi aproximativ aceleași      2 vor scădea      3 

4. Apreciați că numărul de salariaţi din întreprinderea dumneavoastră, în trimestrul de raport față de
trimestrul precedent:

a crescut  1 a fost aproximativ acelaşi    2 a scăzut   3 

5. Estimaţi că numărul de salariaţi din întreprinderea dumneavoastră, în trimestrul următor față de
trimestrul de raport:

va crește    1 va fi aproximativ acelaşi      2 va scădea  3 

6. Apreciați că prețurile de vânzare în trimestrul de raport față de trimestrul precedent:

au crescut  1 a fost aproximativ aceleași   2 au scăzut    3 

7. Estimați că prețurile de vânzare în trimestrul următor:

vor crește  1 vor fi aproximativ aceleași      2 vor scădea      3 

8. Există cauze care limitează activitatea economică a întreprinderii dumneavoastră ?

Da         1 Nu        2 

8.1. Dacă Da, bifaţi () cauzele (pot fi selectate mai multe variante): 

- cererea pe piață insuficientă  01 

- lipsa forței de muncă calificate  02 

- lipsa spaţiului şi/sau a echipamentelor  03 

- probleme financiare  04 

- disponibilitatea materiei prime  05 

- perioada pandemică  06 

- conflictul din regiune  07 

- altele (specificaţi) _______________________  08 



9. Dacă cererea de bunuri sau/și servicii va crește, ați putea spori volumul activității (majorarea
venitului din vânzări sau a volumului de producție) în condițiile existente, cu resursele și
capacitățile de care dispuneți în prezent ?

Da        1 Nu        2 

10. Apreciați că volumul investițiilor efectuate în trimestrul de raport față de investițiile efectuate în
trimestrul precedent:

a crescut   1 a fost aproximativ același    2 a scăzut   3 

11. Estimați că volumul investițiilor efectuate în trimestrul următor față de investițiile efectuate în
trimestrul de raport:

va crește  1 va fi aproximativ același          2 va scădea    3 

12. Principalele destinații ale investițiilor au fost/vor fi: în trimestrul 
de raport 

în trimestrul 
următor 

12.1. cercetare/dezvoltare, programe IT (software), proprietate intelectuală  1  2 

12.2. clădiri, construcții, infrastructură și terenuri  1  2 

12.3. mașini, utilaje şi echipamente  1  2 

12.4. mijloace de transport  1  2 

12.5. alte mijloace fixe   1  2 

13. Estimaţi că valoarea exportului în trimestrul următor față de trimestrul de raport:

va creşte     1 va fi aproximativ același       2 va scădea       3 nu sunt exporturi      4 

Informativ: Următoarele întrebări (14-15) se vor completa doar de către entitățile cu genurile principale de 
activitate ”Industrie” sau ”Construcții”. 

14. Apreciaţi gradul de utilizare a capacităţii de producţie în trimestrul de raport % 

15. Estimaţi numărul de contracte şi comenzi în trimestrul următor față de trimestrul de raport:

va creşte      1 va fi aproximativ același      2 va scădea       3 

Timpul utilizat pentru completarea formularului, minute  ___________ 



Instrucțiuni de completare a Anchetei de conjunctură  
”Privind situația și perspectivele activității economice a întreprinderii” 

Important: Ancheta de conjunctură se va completa apreciind activitatea economică pentru perioada de raport, față de 
trimestrul precedent și estimând activitatea economică pentru trimestrul următor. 
Identificarea entității intervievate 
 Denumirea, se va completa denumirea entității corecte, indiferent cum este trecută denumirea în liste. 
Codul teritoriului, se va indica conform Clasificatorului Unităților Administrativ-Teritoriale al Republicii Moldova 
(CUATM). 
 
Codul CUIÎO, se va înscrie codul de identificare statistic al entității. 
Codul IDNO, se va înscrie codul IDNO/ codul fiscal al entității. 
Forma de proprietate, se va înscrie forma de proprietate declarată de către entitate. 
Conducătorul, se va înscrie numele și prenumele conducătorului entității, sau a persoanei împuternicite de către 
conducător, care poate răspunde la întrebările din chestionar. De asemenea se va înscrie numărul de telefon și adresa e-
mail a conducătorului/persoanei împuternicite, pentru a putea ulterior reveni cu careva întrebări, în cazul apariției lor. 
 
Conținutul chestionarului 
Întrebarea 1 se va răspunde pentru a afla relevanța completării chestionarului de către entitatea inclusă în eșantion. În cazul 
răspunsului afirmativ (Da), se vor completa întrebările 2-15, în cazul unui răspuns negativ (Nu), se va indica cauza de 
neactivitate a entității în perioada de raport (1.1-1.3) și se va returna chestionarul. 
Întrebarea 2 - se apreciază evoluția veniturilor din vânzări a întreprinderii în trimestrul de raport față de veniturile din vânzări 
din trimestrul precedent. Se admite o singură variantă de răspuns. 
Întrebarea 3 – se va estima evoluția veniturilor din vânzări în trimestrul următor față de trimestrul de raport. Se admite o 
singură variantă de răspuns. 
Întrebarea 4 - se apreciază numărul de salariați din cadrul întreprinderii în trimestrul de raport față de numărul de salariați 
înregistrat în trimestrul precedent. Se admite o singură variantă de răspuns. 
Întrebarea 5 - se va estima numărul de salariați în trimestrul următor, comparativ cu numărul acestora din trimestrul curent. 
Se admite o singură variantă de răspuns. 
Întrebarea 6 – se vor indica aprecierile prețurilor de vânzare în trimestrul de raport față de trimestrul precedent. Se admite 
o singură variantă de răspuns. 
Întrebarea 7 – se vor indica estimările referitoare la estimările prețurilor de vânzare în trimestrul ulterior. Se admite o 
singură variantă de răspuns. 
Întrebarea 8 - se referă la cauzele de limitare ale activității economice. Se va răspunde cu DA în cazul când în perioada de 
raport entitatea a avut careva limitări în activitate economică sau NU, în cazul când entitatea nu s-a confruntat cu nici o 
limitare, dar a activat ca și în perioadele anterioare. Se admite o singură variantă de răspuns.  
În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 8 se va trece la completarea întrebării 8.1, în cazul unui răspuns negativ la 
întrebarea 8, se va trece la completarea întrebării 9. 
Întrebarea 8.1 – se va bifa cel puțin o variantă de răspuns, de limitare a activității entității în perioada de raport. Pot fi 
bifate mai multe variante de răspuns. 
Întrebarea 9 - dacă cererea de bunuri sau/și servicii va crește, ați putea spori volumul activității cu resursele și capacitățile 
de care dispuneți? Se va răspunde cu DA sau NU. Nu se admite lipsa răspunsului. În cazul unui răspuns negativ la 
întrebarea 9, se va trece la completarea întrebării 10. 
Întrebarea 10 - se va aprecia volumul investițiilor efectuat în trimestrul de raport față de volumul de investiții efectuate în 
trimestrul precedent. Dacă nu s-au efectuat investiții, atunci se bifează răspunsul 2. Se admite o singură variantă de 
răspuns. 
Întrebarea 11 - se va estima volumul investițiilor care preconizați a-l efectua în trimestrul următor față de volumul de 
investiții efectuate în trimestrul de raport. Se admite o singură variantă de răspuns. 
Întrebarea 12 – se referă la principalele destinații ale investițiilor efectuate în trimestrul de raport /sau care vor fi efectuate 
în trimestrul următor. Pot fi bifate mai multe variante de răspuns. 
Întrebarea 13 - se referă la evoluția pe care o va avea exportul în trimestrul următor, comparativ cu nivelul acestuia din 
perioada curentă. Se admite o singură variantă de răspuns. În cazul când entitatea raportoare nu dispune de exporturi în 
perioada de raport, se va răspunde cu răspunsul 4 „nu sunt exporturi”. 
Important: Următoarele întrebări (14-15) se vor completa doar de către entitățile cu genurile principale de activitate 
”Industrie” sau ”Construcții”. 
Întrebarea 14 - se apreciază gradul de utilizare a capacității de producție, se completează procentual, cu valori cuprinse 
între 0 şi 100%. Nu se admite lipsa răspunsului. 
Întrebarea 15 - se referă la evoluția numărului de contracte şi comenzi în trimestrul următor, comparativ cu numărul de 
contracte și comenzi disponibile în trimestrul de raport, nu vor fi luate în considerare contractele şi comenzile restante. Se 
admite o singură variantă de răspuns. 
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