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Definiţie Indicatorul exprimă raportul dintre Produsul Intern Brut  în preţuri 
curente şi consumul intern de combustibil exprimat în unităţi 
convenţionale cărbune (e.c.) 

 
ODM naţional  ODM 7. Asigurarea durabilităţii mediului 

Unitatea de măsură Lei per kg combustibil echivalent cărbune (e.c.), 

Formula de calcul PIB1kg e.c. = PIB / Ce.c. ,               unde 

PIB - Produsul Intern Brut în preţuri curente în anul de referinţă, mii lei 

Ce.c. - consumul intern de combustibil exprimat în unităţi convenţionale 
cărbune, mii kg  

Nivelul de dezagregare Datele sunt disponibile doar la nivel de ţară.  

Periodicitatea diseminării Anuală 

Termenele limită de 
prezentare (diseminare) 

Luna decembrie după anul de referinţă.  

Revizuirea Datele diseminate sunt finale 

Sursa de date Indicatorul este unul sintetic, calculul căruia se bazează pe indicatorul 
macroeconomic - Produsul Intern Brut şi privind Consumul de 
combustibil în economie, elaborat în cadrul Balanţei Energetice (BE) a 
Republicii Moldova. Datele care participă la elaborarea BE conţin 
componente din cercetări statistice, date administrative, şi de asemenea 
elemente de estimări şi calcule analitice. 

Comparabilitatea la nivel 
internaţional  

Indicatorul este elaborat în corespundere  cu recomandările 
internaţionale  

Comparabilitatea în timp  Seriile de date sunt disponibile începînd cu anul 1997 

Coerenţa cu alte statistici 
(indicatori corelaţi) 

Indicatorul este coerent cu indicatorii: 

- PIB ce revine la un kg combustibil consumat intern exprimat în 
unităţi convenţionale petrol (e. p.)  

- PIB ce revine la un kg combustibil consumat intern exprimat în 
Terajouli (TJ). 

Informaţie de contact Direcţia statistica industriei, energeticii şi construcţiilor 

Svetlana Bulgac, şef direcţie  
Tel.: 022 40 30 55 
e-mail: v.comarnitchi@statistica.md  

Ultima actualizare a 
metadatelor 

13.12.2010 

mailto:v.comarnitchi@statistica.md


Nota Datele sunt publicate: 

- în ediţia „Balanţa Energetică a Republicii Moldova”; 

- pe pagina web oficială a BNS la rubrica Produse și servicii / 
Publicații / Balanța Energetică 

 

Metadate mai detaliate sunt disponibile la adresa: 
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=351&id=2870  
Serii de date cu informaţie privind Ţinta ODM sunt disponibile la 
adresa: 

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