
Identificarea Indicilor prețurilor producătorilor pentru materialele de construcție 

și a Indicilor prețurilor de consum la combustibili (carburanți) pentru aplicarea 

mecanismului de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice a lucrărilor de 

investiții capitale încheiate pe un termen mai mare de un an 

 

 

I. Determinarea coeficientului care reprezintă partea ajustată a valorii materialelor de 

construcții  

 

Pasul 1. Identificare materialului de construcție după denumire în conformitate cu clasificatorul 

PRODMOLD: Biroul Naţional de Statistică // Clasificări şi nomenclatoare (gov.md) (Anexa 1); 

 

Exemplu 1. 

 

COD 

PRODMOLD 

DENUMIRE PRODUS U.M. 

08.12.11.500 Nisipuri silicioase (nisipuri cuartoase sau nisipuri industriale) t 

08.12.11.900 Nisipuri pentru constructie (exclusiv nisipuri metalice) t 

08.12.12.101 Prundis t 

08.12.12.102 Pietris t 

08.12.12.103 Bolovani si silex t 

08.12.12.300 Pietre concasate pentru fabricarea betonului, pietruirea drumurilor si alte 

utilizari in constructie 

t 

08.12.12.500 Granule, aschii si praf de marmura t 

08.12.12.900 Granule, aşchii si praf din pietre (exclusiv de marmura) t 

 

Exemplul 2. 

 

COD 

PRODMOLD 

DENUMIRE PRODUS U.M. 

23.99.11.000 Azbest prelucrat in fibre: amestec pe baza de azbest sau pe baza de azbest si 

carbonat de magneziu; articole din aceste amestecuri sau din azbest; 

materiale de frictiune pentru frine si articole similare, nemontate 

kg 

23.99.12.550 Articole din asfalt și materiale similare, in rulouri m2 

23.99.12.900 Produse din asfalt sau materiale similare (exclusiv in rulouri) kg 

23.99.13.100 Amestecuri bituminoase pe baza de asfalt natural sau bitum natural, 

bitum de petrol, smoala minerala sau gudron mineral 

kg 

23.99.13.200 Macadam gudronat pentru sosele t 

23.99.14.000 Grafit artificial, coloidal, semicoloidal, preparate pe baza de grafit sau alt 

carbon, sub forma de paste, blocuri, placi sau alte semiproduse 

kg 

23.99.15.000 Corindon artificial kg 

 

Pasul 2. Determinarea la nivel de clasă (4 semne) a Clasificatorului Activităților din Economia 

Moldovei (CAEM-2) a activității din care face parte materialul de construcție (Anexa 2);  

 

În Exemplul 1. prezentat la Pasul 1. Toate materialele de construcție enumerate, fac parte din clasa 

CAEM-2 (primele 4 cifre ale codului PRODMOLD): 08.12 Extractia pietrisului și nisipului; 

extracția argilei și caolinului. 

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=385&


 

În Exemplul 2. prezentat la Pasul 1. Toate materialele de construcție enumerate, fac parte din clasa 

CAEM-2 (primele 4 cifre ale codului PRODMOLD): 23.99 Fabricarea altor produse din 

minerale nemetalice n.c.a. 

 

 

Pasul 3.  

a) Pentru materialele de construcție autohtone (produse pe teritoriul Republicii 

Moldova) se identifică Indicii prețurilor producției industriale, la nivel de clasă (4 

semne) a CAEM-2 pentru luna încheierii contractului și Indicii prețurilor producției 

industriale, la nivel de aceeași clasă (4 semne) a CAEM-2 pentru luna actualizării 

prețurilor, din informația publicată pe pagina web a Biroului Național de Statistică: 

Biroul Naţional de Statistică // Preţuri (gov.md) (Indicii preturilor productiei 

industrial, pe activitati economice, anul 2015=100, perioada 2015-2022). Datele sunt 

actualizate la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. 

 

b) Pentru materialele de construcție de import (care nu sunt produse pe teritoriul 

Republicii Moldova) se identifică Indicii prețurilor producției industriale, la nivel de 

clasă (4 semne) a CAEM-2 pentru luna încheierii contractului și Indicii prețurilor 

producției industriale, la nivel de aceeași clasă (4 semne) a CAEM-2 pentru luna 

actualizării prețurilor, din informația publicată pe pagina web a EUROSTAT: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/STS_INPP_M__custom_2611228/def

ault/table?lang=en 

 

II. Determinarea coeficientul care reprezintă ponderea combustibilului (carburantului) la 

utilizarea utilajelor și mecanismelor din valoarea lucrărilor executate 

 

Pasul 1. Identificarea Indicilor prețurilor de consum a combustibililor (carburanți) în luna 

încheierii contractului și a Indicilor prețurilor de consum a combustibililor (carburanți) în luna 

actualizării prețurilor, de pe pagina web a Biroului Național de Statistic: Indicii preturilor de 

consum, decembrie anul precedent=100. SiteTitle (statistica.md) 

 

 

Notă: În cazul apariției neclarităților de identificare a Indicilor prețurilor producției industriale 

necesari sau a Indicilor prețurilor de consum la combustibili se poate de adresat către Biroul 

Național de Statistică cu o solicitare oficială la adresa: moldstat@statistica.gov.md, cu indicarea 

concretă a materialului de construcție necesar, sau a carburantului necesar, luna concretă de 

încheiere a contractului, precum și luna actualizării prețurilor. BNS în termenii prevăzuți în 

legislație, va prezenta informația solicitată printr-o scrisoare oficială. 

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2343
https://statistica.gov.md/public/files/serii_de_timp/preturi/IPPI/IPPI_activitati_economice_2015=100.xlsx
https://statistica.gov.md/public/files/serii_de_timp/preturi/IPPI/IPPI_activitati_economice_2015=100.xlsx
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/STS_INPP_M__custom_2611228/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/STS_INPP_M__custom_2611228/default/table?lang=en
https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__05%20PRE__PRE010__serii%20lunare/PRE012700.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__05%20PRE__PRE010__serii%20lunare/PRE012700.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774

