Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.md/formulare și clasificări
Date de identificare

BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

Denumirea:

Adresa:
Raionul (municipiul, UTA Găgăuzia)

Cerc eta r e s ta ti sti că
a nua lă

Satul (comuna), oraşul
Strada

nr.

Cod CUIÎO

________________

Cod IDNO

__________________________

a pro d us elo r i nd u str ia l e
PRO DM O LD - A

Conducătorul

În conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 412-XV din 9.12.2004
«Cu privire la statistica oficială» organele statisticii oficiale:
- au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice și
juridice, indiferent de forma de proprietate;
- asigură confidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utilizarea lor
numai în scopuri statistice.
Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate sau
în volum incomplet constituie contravenţie administrativă şi se
sancţionează conform legislaţiei în vigoare
Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
nr. 74 din 11 octombrie 2016
Acest formularul poate fi completat pe portalul raportare.md sau prezentat
pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică pînă la
data de 1 martie de către întreprinderile cu activitate principală de
industrie şi cele a căror activitate principală este alta decît industrială, iar
producţia industrială reprezintă o activitate secundară.

(nume, prenume)

(semnătura)
L.Ş.

Anul 20___
„______”__________________________20____

Executantul

tel.
(nume, prenume)

Cap. CA: Cifra de afaceri (venitul din vînzări)1
mii lei (fără TVA şi accize); datele se înscriu cu zecimale

Anul de raport
din care: pe destinaţii

Nr.
rd.

A

10

B

Anul precedent
din care: pe destinaţii

Total

Piaţa internă

Piaţa externă

Total

Piaţa internă

Piaţa externă

1

2

3

4

5

6







Cifra de afaceri (venitul din vînzări)2

1

Capitolul CA completează doar agenţii economici cu activitate principală de industrie, încadrată în codurile diviziunilor CAEM, Rev.2: 05 – 38

2

Se indică suma venitului din vînzări (rulajul creditor al contului 611 “Venituri din vînzări”).

Cap. PROD: Produse şi servicii cu caracter industrial1 realizate în anul de raport
Codul produsului
conform
Nomenclatorului
PRODMOLD –
2013

A
100
200

Produse fabricate
(servicii executate)
Denumirea produsului (serviciului) industrial
conform Nomenclatorului PRODMOLD –
2013

B
Costul materiei prime a clientului
prelucrate, în preţuri curente, total
Valoarea totală a producţiei, în
preţuri curente (de livrare)

Cod
1
2

Simbol
U.M.

Stoc la
începutul
anului

în anul de
raport

2

în anul
precedent

Ieşiri de producţie (servicii)
Consum
intern
productiv

Livrat (facturat şi expediat)
pe piaţa internă
pe piaţa externă
Valoare,
Valoare,
Cantitate
Cantitate
mii lei
mii lei

C

D

1

3

4

5

6

7

8

9

10



mii lei





















mii lei










































1

Alte
ieşiri

Stoc la sfîrşitul
anului
(col.1+2) –
(col.4+ 5+7+9)

În col. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 pentru produse se indică datele în unităţi naturale conform Nomenclatorului PRODMOLD – 2013, în col. 6 şi 8, precum şi în rd. 100 (col. 2) şi 200 (col. 2, 6, 8) - în mii lei cu zecimale.

