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BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA 

 
Aprobat  prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică al 

Republicii Moldova  nr. 67 din  30 august 2017 

 
INDICAŢII METODOLOGICE  

privind completarea indicatorilor pe termen scurt în comerţ, servicii  

(formularul SERV TS)  
 

1. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1.1. Scopul cercetării constă în realizarea de statistici armonizate conform Regulamentelor Uniunii Europene 

nr.1165/1998 şi 1158/2005 privind indicatorii pe termen scurt. 

1.2. Sfera de cuprindere: Cercetarea statistică este lunară şi se referă la întreprinderile cu activitatea principală conform 

CAEM  rev. 2:  

 G „Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor” 

 H „Transport şi depozitare” 

 I „Activităţi de cazare şi de alimentaţie publică” 

 J „ Informaţii şi comunicaţii” 

 K „Activităţi financiare şi de asigurări” (cu excepţia companiilor de asigurare) 

 L „Tranzacţii imobiliare”  
 M „Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice”  

 N „ Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport”  

 P „ Învăţămînt”  

 Q „Sănătate şi asistenţă socială”  

 R „Artă, activităţi de recreere şi agrement”  

 S „Alte activităţi de servicii”.  

 Chestionarul SERV TS – Indicatori pe termen scurt în comerţ și servicii se completează lunar, se semnează de către 

conducător şi se aplică ştampila întreprinderii. 

1.3. Chestionarul se completează pe total întreprindere, inclusiv pe subdiviziunile sale structurale (filiale, reprezentanţe, 

unităţi de producere, magazine proprii, etc.).  

1.4. Indicatorii valorici se înscriu cu zecimale (cu o cifră după virgulă).  

1.5. Compartimentul „Date de identificare” se completează cu informaţii referitoare la identificarea întreprinderii.  

       1.6. Pentru luna precedentă datele se completează numai în cazul raportării eronate, rectificărilor în contabilitate efectuate 

după data raportării. 

2. DEFINIŢII, CLASIFICĂRI ŞI NOMENCLATOARE UTILIZATE 

2.1. Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei, rev.2 (CAEM, rev.2) aprobat prin Hotărîrea Colegiului Biroului 

Naţional de Statistică nr. 20 din 29.12.2009 se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie 

pentru toate întreprinderile cu statut de persoană fizică sau juridică. 

2.2. Noţiunile utilizate în prezentele indicaţii metodologice semnifică: 

Întreprinderea reprezintă o unitate organizaţională de producţie de bunuri sau servicii, care beneficiază de autonomie 

decizională, preponderent pentru asigurarea resurselor sale curente. O întreprindere poate exercita una sau mai multe activităţi 

economice în una sau mai multe locaţii. 

O activitate economică are loc atunci când prin combinaţia de resurse – capital, forţă de muncă, resurse financiare, fluxuri de 

informaţii – se realizează bunuri sau servicii. În practică, unităţile economice pot efectua mai multe activităţi economice, fiind 

necesară identificarea activităţii principale pentru a încadra unitatea într-o clasă de activitate (patru cifre) potrivit clasificării CAEM.  

Activitatea principală este acea activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a întreprinderii1. 

Activităţi secundare sunt acele activităţi, care produc bunuri şi servicii destinate terţilor, contribuie în măsură mai mică la 

valoarea adăugată a întreprinderii şi nu constituie activitate principală. 

3. CAPITOLUL CA “CIFRA DE AFACERI (VENITUL DIN VÎNZĂRI)” 
3.1. Cifra de afaceri (venitul din vînzări) reprezintă suma veniturilor obţinute din vînzarea produselor, mărfurilor, 

prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor, provenite atît din activitatea principală, cît şi din activităţile secundare, exercitate 
de întreprindere în perioada de referinţă. Acest indicator constituie suma rulajului creditor al contului 611“Venituri din 
vînzări”.  

3.2. În cifra de afaceri (venitul din vînzări) nu se includ: 
 TVA şi alte impozite deductibile similare legate de cifra de afaceri (venitul din vînzări); 
 venitul din vînzarea altor active curente (rulajul creditor al contului 612 “Alte venituri din activitatea operațională”); 
 venitul din vînzarea activelor pe termen lung şi activităţi investiţionale (rulajul creditor al contului 621 „Venituri din 

activitatea de investiţii”); 
 alte venituri din activitatea financiară, venituri excepţionale (622 „Venituri din activitatea financiară”, 623 „Venituri 

excepţionale”); 
 valoarea ambalajelor restituite după livrare. 

                                              
1 În caz de neclarităţi privind modul de atribuire a genului de activitate conform CAEM, rugăm să contactaţi specialiştii organului de statistică 


