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1. Informație succintă privind situația social-economică a municipiului 
Chișinău în ianuarie-martie 2017 

Conform datelor statistice preliminare principalii indicatori privind activitatea economiei municipiului Chișinău 
se prezintă astfel: 

 
Situația demografică în ianuarie-martie 2017 a fost determinată de o descreștere a nivelului natalității și 
mortalității, respectiv cu 1,7 la sută și 0,5 la sută, de asemenea a fost înregistrată o scădere și a nivelului 
nupțialității și divorțialității, cu 0,7 la sută și 23,0 la sută respectiv. În municipiu la fiecare 100 căsătorii au 
revenit 77,5 divorțuri. 

 
Câștigul salarial al unui lucrător din economia municipiului Chișinău în trimestrul I 2017 a fost de 6 153,2 
lei, sporind față de aceeași perioadă a anului precedent cu 10,7%, și depășind media pe țară cu 17,9%.  

 
Numărul șomerilor oficial înregistrați, conform datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de 
Muncă (inclusiv cei aflați la evidență la 01.04.2017), a constituit 2 907 persoane, micșorându-se cu 28,9 la 
sută comparativ cu ianuarie-martie 2017. Numărul șomerilor aflați la evidență la finele lunii martie a fost de 1 
676 persoane. 

 
Investițiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanțare realizate în perioada de raport au 
însumat 1 509,2 mil. lei, micșorându-se cu 13,2% față de ianuarie-martie 2016.Sursa principală de finanțare 
a investițiilor a fost mijloacele proprii ale investitorului, ponderea cărora a constituit 78,2%. 
 
Volumul lucrărilor în antrepriză executate de către organizațiile cu genul principal de activitate 
„Construcții”, a însumat 620 mil. lei, micșorându-se cu 5,4 la sută față de perioada corespunzătoare a anului 
precedent. 

 
Volumul producției industriale pentru ianuarie-martie 2017 a însumat 5 573,7 mil. lei în prețuri curente. 
Întreprinderile industriale cuprinse în cercetare statistică lunară au marcat o creștere de 4,2% a volumului 
producției industriale. 
 
Situația din sectorul industrial al economiei este determinată preponderent de activitatea întreprinderilor din 
industria prelucrătoare, cărora în trimestrul I 2017 le-a revenit 70,9% din valoarea totală a producției, 
obținute la întreprinderile cu activități principale de industrie cuprinse în cercetare statistică lunară. 
 
Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-martie 2017 a însumat 395,0 mil. 
tone-km, cu 15,4% mai mult decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent. 

 
Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport a constituit 770,6 mii tone, 
majorându-se cu 3,1% comparativ cu ianuarie-martie 2016. 

 
Numărul pasagerilor transportați cu autobuzele și microbuzele de folosință generală a fost de 14,5 mil., 
micșorându-se cu 4,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu troleibuzele, care circulă în municipiu 
au fost transportați 29,7mil. pasageri, din ei cu plată 27,9 mil. (94,0% din total).  
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Principalii indicatori ai situației social-economice a municipiului Chișinău în ianuarie-martie 2017 

 Valoarea 
absolută 

În % față de 
ianuarie-

martie 2016 

Martie  
în % față de: 

februarie 
2017 

martie 
2016 

Născuți-vii, persoane 2 555 98,3 x x 
Decedați, persoane 1 701 99,5 x x 
Numărul căsătoriilor 808 99,3 x x 
Numărul divorțurilor 630 77,0 x x 
Numărul șomerilor oficial înregistrați (la 01.04.2017), 
persoane 2 907 79,1 x x 
Investiții în active imobilizate din contul tuturor surselor de 
finanțare, mil. lei 1 509,2 86,8 x x 
Volumul lucrărilor în antrepriză, mil. lei  620,2 94,6 x x 
Volumul producției industriale, mil. lei  5 573,7 x x x 
Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport 
- auto, mil. tone-km 395,0 115,4 121,9 112,0 
Mărfuri transportate de întreprinderile de transport - rutier, 
mii tone 770,6 103,1 146,3 99,7 
Parcursul pasagerilor cu transportul rutier - total, mil. 
pasageri-km 499,9 98,9 x x 

din care cu:     
autobuze și microbuze 383,6 98,8 114,8 102,5 
troleibuze 93,2 97,4 x x 
taximetre 23,1 107,3 x x 

Pasageri transportați, mii pasageri: 45 520,1 96,9 x x 
din care cu:     

autobuze și microbuze 14 504,1 95,5 108,9 92,8 
troleibuze 29 694,7 97,5 x x 
taximetre 1 321,3 101,8 x x 
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2. Situația demografică 

Evoluția proceselor demografice în ianuarie-martie 2017 se caracterizează prin următorii indicatori principali 
ai mișcării naturale a populației municipiului Chișinău: 
 

 
Ianuarie-martie Ianuarie-martie 2017 în % față 

de ianuarie-martie 2016 2016 2017 1 

Născuți-vii, persoane 2 600 2 555 98,3 
Decedați, persoane 1 709 1 701 99,5 

din care, copii sub 1 an 44 43 9,7 
Sporul natural 891 854 95,8 
Numărul căsătoriilor 814 808 99,3 
Numărul divorțurilor 818 630 77,0 

 
Conform datelor preliminare în ianuarie-martie 2017, în municipiu au fost înregistrați 2 555 născuți-vii, cu 1,7 
la sută mai puțin comparativ cu perioada similară din anul precedent, rata natalității constituind 12,6 născuți-
vii la 1 000 locuitori.  

 
Născuți-vii și decedați la 1 000 locuitori   Căsătorii și divorțuri la 1 000 locuitori 

în ianuarie-martie  în ianuarie-martie 
         ‰              ‰ 

  
Numărul persoanelor decedate a fost de 1 701, cu 0,5% mai puțin comparativ cu perioada ianuarie-martie 
2016, constituind 8,4 decedați la 1 000 locuitori. Mortalitatea infantilă s-a micșorat cu 2,3% față de aceeași 
perioadă a anului trecut, numărul copiilor decedați în vârstă sub un an fiind de 43. 
 
În ianuarie-martie 2017 la Oficiile de Stare Civilă ale municipiului au fost înregistrate 808 căsătorii, numărul 
acestora micșorându-se cu 6 în comparație cu ianuarie-martie 2016, rata nupțialității constituind 4,0 căsătorii 
la 1000 locuitori. Conform Hotărârilor Judecătorești numărul divorțurilor oficial înregistrate a fost de 630, cu 
23 la sută mai puțin față de perioada corespunzătoare din anul trecut, revenind în medie 3,1 divorțuri la 1000 
locuitori. 
 
În ianuarie-martie 2017 la fiecare 100 căsătorii au revenit 77,5 divorțuri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Date preliminare 
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3. Nivelul de trai al populației 

Veniturile disponibile ale populației din municipiul Chișinău. Conform datelor Cercetării Bugetelor 
Gospodăriilor Casnice, veniturile disponibile ale populației în trimestrul I 2017 au constituit 3 068,0 lei lunar 
în medie pe o persoană, fiind în creștere cu 5,7% față de același trimestru al anului precedent. În termeni 
reali (cu ajustarea la indicele prețurilor de consum) veniturile populației au înregistrat o creștere de 1,4%. 

Veniturile disponibile ale populației în trimestrul I 

 2015 2016 2017 
Venituri disponibile – total (medii lunare pe 
o persoană), lei 2 587,8 2 902,1 3 068,0 

inclusiv în % pe surse de formare:    
Activitatea salarială 60,0 62,9 59,1 
Activitatea individuală agricolă 0,8 0,5 0,3 
Activitatea individuală non-agricolă 6,0 7,6 6,5 
Venituri din proprietate 0,4 0,5 0,0 
Prestații sociale 19,6 15,0 20,4 

din care:    
pensii 14,3 12,2 17,0 
indemnizații pentru copii 1,4 1,0 1,0 
ajutor social 0,0 0,0 0,1 

Alte venituri 13,2 13,5 13,7 
din care, transferuri din afara țării 6,8 8,1 7,6 

Plățile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, dar cu o contribuție mai mare în formarea 
veniturilor totale disponibile, 59,1% față de 62,9% în trimestrul I 2016. Veniturile din prestațiile sociale sunt a 
doua sursă de venit după importanță, și au contribuit la formarea veniturilor populației în proporție de 20,4% 
sau cu 5,4 puncte procentuale mai mult față de același trimestru din anul 2016. 
 
Veniturile obținute din activitatea individuală non-agricolă a înregistrat o pondere de 6,5%, cu 1,1 puncte 
procentuale mai puțin față de aceeași perioadă a anului precedent. O sursă importantă în formarea 
veniturilor gospodăriilor rămân a fi transferurile bănești din afara țării (remitențele), contribuția acestora fiind 
de 7,6% sau cu 0,5 puncte procentuale mai puţin față de trimestrul I 2016. 
 
Cheltuielile de consum ale populației. Cheltuielile medii lunare de consum ale populației în 
trimestrul I 2017 au constituit 2 755,1 lei lunar în medie pe o persoană, fiind în descreștere cu 5,2% față de 
același trimestru din anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele prețurilor de consum,) populația 
a cheltuit în medie cu 9,1% mai puţin comparativ cu trimestrul I 2016.  

Cheltuielile de consum ale populației, în trimestrul I  

 2015 2016 2017 
Total cheltuieli de consum (medii lunare pe 
o persoană), lei 2 641,4 2 906,7 2 755,1 

inclusiv în % pentru:    
Produse alimentare 37,0 34,9 38,9 
Băuturi alcoolice, tutun 1,3 1,2 1,5 
Îmbrăcăminte, încălțăminte 8,7 8,1 8,7 
Întreținerea locuinței 17,1 16,5 20,4 
Dotarea locuinței 3,1 3,8 3,3 
Îngrijire medicală și sănătate 8,1 5,2 5,9 
Transport 7,1 15,1 5,0 
Comunicații 4,6 4,2 5,0 
Agrement 3,4 2,4 2,8 
Educație 0,8 0,8 1,0 
Hotel, restaurant, cantină etc. 4,0 2,1 3,1 
Diverse 4,8 5,7 4,4 
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Cea mai mare parte a cheltuielilor tradițional rămâne a fi destinată necesarului de consum alimentar 38,9% 
(cu 4,0 puncte procentuale mai mult față de trimestrul I 2016). Pentru întreținerea locuinței o persoană în 
medie a alocat 20,4% din cheltuielile totale de consum, cu 3,9 puncte procentuale mai mult față de perioada 
similară a anului precedent, iar pentru îmbrăcăminte și încălțăminte 8,7%. Celelalte cheltuieli au revenit 
pentru îngrijire medicală și sănătate (5,9% față de 5,2% în trimestrul I 2016), transport (5,0 % față de 
15,1%), dotarea locuinței (3,3% față de 3,8%), comunicații (5,0% față de 4,2%), învățământ (1,0% față de 
0,8%) etc. 
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4. Piața muncii  
Câștigul salarial mediu lunar 

 
În ianuarie-martie 2017, câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în economia 
municipiului Chișinău a fost de 6 153,2 lei, în creștere cu 10,7% față de ianuarie-martie 2016 și cu 17,9% 
mai mare comparativ cu câștigul salarial mediu pe țară, acesta fiind în mărime de 5 218,9 lei.  
 
În sfera bugetară în trimestrul I 2017 salariul mediu lunar a constituit 6 067,9, cu 16,8% mai mult față de 
trimestrul I 2016, iar în sectorul economic (real) acest indicator a constituit 6 171,3 lei și s-a mărit cu 9,5% 
față de cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. 

Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul I 2017, pe activități economice 

Activități economice Lei Trimestrul I 2017 în % față de 
trimestrul I 2016 

Total economie 6 153,2 110,7 
Agricultură, silvicultură și pescuit 3 659,8 106,0 
Industrie 5 792,0 107,7 
Administrație publică și apărare; asigurări 
sociale obligatorii 8 695,6 127,4 
Învățământ 5 209,1 112,2 
Alte activități de servicii 6 146,1 108,9 
 

 
Șomeri înregistrați 

 
Conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la 1 aprilie 2017 în căutarea unui loc 
de muncă se aflau 2907 şomeri înregistraţi, fiecare al doilea fiind disponibilizat de la unităţile economice. Din 
numărul total de şomeri, 42,6 la sută o constituie femeile. Circa 8,0 % din şomerii înregistraţi de la începutul 
anului beneficiază de ajutor de şomaj, mărimea medie a căruia a fost în luna martie 2017 de 2040,2 lei. La 
un loc liber de muncă, anunţat de către întreprinderi, reveneau în medie 1,4 şomeri. 
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5. Infracțiuni 
 

Conform informației Ministerului Afacerilor Interne, în ianuarie-martie 2017, numărul infracțiunilor înregistrate 
s-a micșorat cu 718 cazuri, în comparație cu ianuarie-martie 2016. Infracțiunile comise pe teritoriul 
municipiului Chișinău constituie 32,5% din numărul total de infracțiuni săvârșite pe teritoriul țării. Numărul 
infracțiunilor înregistrate la 10 mii locuitori a constituit 33,5 infracțiuni. 
 

Tipurile de infracțiuni înregistrate 
 

 Ianuarie-
martie 2016 

Ianuarie-
martie 2017 

Ianuarie-martie 2017 în % 
față de ianuarie-martie 

2016 
Structura, % 

Infracțiuni înregistrate - total 3 412 2 694 79,0 100,0 
din care:      

omoruri  7 8 114,3 0,3 
violuri 4 11 de 2,8 ori 0,4 
tâlhării 10 10 100,0 0,4 
jafuri 118 89 75,4 3,3 
furturi 1 665 953 57,2 35,4 
huliganism 100 115 115,0 4,3 
infracțiuni legate de droguri 79 109 138,0 4,0 
vătămarea intenționată gravă 16 9 56,3 0,3 

 
Numărul total de infracțiuni în perioada de raport s-a micșorat cu 21,0% în comparație cu perioada similară a 
anului precedent. Se menține în creștere numărul cazurilor de violuri (de 2,8 ori), infracțiuni legate de droguri 
(38,0%), huliganism (15,0%) și omoruri (14,3%). 
 
Totodată s-a micșorat numărul infracțiunilor de vătămarea intenționată gravă cu 43,7 la sută, furturi cu 42,8 
la sută și jafuri cu 24,6 la sută față de ianuarie-martie 2016. Numărul cazurilor de tâlhării a rămas la același 
nivel față de anul trecut. 
 
Cele mai răspândite infracțiuni contra patrimoniului rămân a fi furturile averii personale și de stat, în ianuarie-
martie 2017 au fost înregistrate 953 cazuri, ponderea acestora în total infracțiuni înregistrate fiind de 35,4%.  
 
Din total 2 694 de infracțiuni înregistrate, 592 constituie infracțiuni grave. În luna martie anul curent au fost 
înregistrate 1 110 infracțiuni. 
 

Numărul infracțiunilor înregistrate în sectoarele municipiului  
 

 Ianuarie-martie 2016 Ianuarie-martie 2017 Ianuarie-martie 2017 în % față de 
ianuarie-martie 2016 

Mun. Chișinău 3 412 2 694 79,0 
Botanica 683 503 73,6 
Buiucani 719 567 78,9 
Centru 716 471 65,8 
Ciocana 586 508 87,7 
Râșcani 708 499 70,5 

 
Conform datelor Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale ale Ministerului Afacerilor Interne, în 
ianuarie-martie 2017 pe teritoriul municipiului Chișinău s-au înregistrat 77 incendii, care au pricinuit 
economiei municipiului pierderi în sumă de 4,6 mil. lei. Ca urmare a acestor incendii au decedat 6 persoane, 
iar 3 persoane au fost traumatizate. Numărul incendiilor comparativ cu ianuarie-martie 2016 s-a micșorat cu 
6,1%.  
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6. Investițiile în active imobilizate  

 

În ianuarie-martie 2017 valoarea investițiilor în active imobilizate a constituit 1 509,2 mil. lei (în prețuri 
curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreștere cu 
13,2% (în prețuri comparabile). 

Investiții în active imobilizate. Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, în ianuarie-
martie 2017 se înregistrează o creștere, a investițiilor în imobilizări necorporale cu 5,9%. Investițiile în 
imobilizările corporale au însumat 1 476,3 mil. lei, fiind în scădere cu 13,5% față de perioada similară a 
anului precedent. 

Structura investițiilor în active imobilizate în ianuarie-martie 2017 

Pe tipuri de imobilizări corporale, în ianuarie-martie 2017 s-a înregistrat scădere a volumului de investiții la 
clădiri nerezidențiale cu 33,1% și la clădiri rezidențiale cu 7,9%. Valoarea investițiilor în construcții inginerești 
a scăzut față de ianuarie-martie 2016 cu 26,4%, iar la mașini, utilaje, instalații de transmisie și mijloace de 
transport cu 3,8% și respectiv cu 5,6%. 

Din total investiții realizate în ianuarie-martie 2017, cea mai mare pondere revine investițiilor în utilaje, 
mașini, instalații de transmisie care a constituit 36,1%. 

Investiții în active imobilizate pe surse de finanțare. Pentru realizarea procesului investițional în ianuarie-
martie 2017 au fost utilizate preponderent mijloacele proprii ale investitorului, care au constituit 1 180,8 mil. 
lei, reprezentând 78,2% din valoarea totală a mijloacelor utilizate pentru realizarea investițiilor. 

Structura investițiilor în active imobilizate pe surse de finanțare în ianuarie-martie 2017 

 Realizări, 
mil. lei 

În % față de: 
ianuarie-martie 

2016 total 

Investiții în active imobilizate - total 1 509,2 86,8 100,0 
din care, finanțate din contul:    

bugetului de stat 72,2 de 2,1 ori 4,8 
bugetelor unităților administrativ-teritoriale 8,7 33,0 0,6 
mijloacelor proprii  1 180,8 88,8 78,2 
surselor din străinătate 140,9 69,6 9,3 
altor surse 106,6 73,4 7,1 

În ianuarie-martie 2017, pentru asigurarea necesităților investiționale din contul surselor bugetare, au fost 
utilizate 80,9 mil. lei, ceea ce constituie 5,4% din total investiții. 
 
Activitatea în antrepriză. În ianuarie-martie 2017 volumul lucrărilor de construcții executate de organizațiile 
cu genul principal de activitate „Construcții” a constituit 620,2 mil. lei și s-a micșorat cu 5,4% (în prețuri 
comparabile) față de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2016. 
 
Volumul considerabil de lucrări a fost realizat de către agenții economici cu forma de proprietate privată, care 
au executat lucrări în antrepriză în valoare de 552,3 mil. lei (89,0% din volumul total al lucrărilor în antrepriză 
executate) sau cu 2,4% mai puțin față de ianuarie-martie 2016. 

 
Realizări,  

mil. lei 

În % față de: 

ianuarie-martie 
2016 total 

Investiții în active imobilizate – total 1 509,2 86,8 100,0 
Imobilizări necorporale 32,9 105,9 2,2 
Imobilizări corporale 1 476,3 86,5 97,8 

din care:    
clădiri rezidențiale 379,6 92,1 25,2 
clădiri nerezidențiale 176,3 66,9 11,7 
construcții inginerești 127,9 73,6 8,5 
mașini, utilaje, instalații de transmisie 544,8 96,2 36,1 
mijloace de transport 174,7 94,4 11,6 
alte imobilizări corporale 73,0 87,9 4,7 
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Evoluția și structura lucrărilor în antrepriză pe forme de proprietate ale organizațiilor-executante în ianuarie-
martie 2017 se prezintă astfel: 

 Realizări,1 mil. lei 
În % față de: Volumul lucrărilor 

executate în medie pe 
o organizație, mil. lei 

ianuarie-martie 
2016 total 

Total 620,2 94,6 100,0 2,6 
din care:     

publică 3,0 50,2 0,5 1,0 
privată 552,3 97,6 89,0 2,6 
mixtă (publică și privată), fără 
participare străină 3,0 - 0,5 1,5 
străine  46,4 70,6 7,5 5,2 
a întreprinderilor mixte  15,5 85,9 2,5 2,2 

Datele privind structura lucrărilor în antrepriză executate în ianuarie-martie 2017 se prezintă după cum 
urmează: 

 Realizări, 
mil. lei 

În % față de: 
ianuarie-martie 2016 total 

Volumul lucrărilor în antrepriză executate - 
total 620,2 94,6 100,0 

din care:    
Pe elemente de structură:    

construcții noi  468,7 93,7 75,6 
reparații capitale 94,9 93,8 15,3 
lucrări de întreținere și reparații curente 50,5 118,2 8,1 
alte lucrări 6,1 54,4 1,0 

Pe de obiecte de construcții:    
clădiri rezidențiale 310,4 90,6 50,0 
clădiri nerezidențiale 126,7 95,1 20,4 
construcții inginerești 177,3 105,1 28,6 
alte lucrări 6,1 54,4 1,0 

Pe elemente de structură a lucrărilor executate predomină efectuarea lucrărilor de construcții noi, realizate în 
volum de 468,7 mil. lei, ponderea cărora a constituit 75,6% din volumul total al lucrărilor executate. Lucrările 
de reparații capitale și reparații curente au însumat 145,4 mil. lei sau 23,4% din volumul total al lucrărilor de 
construcții executate.  
 
Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor executate la clădirile rezidențiale și nerezidențiale a scăzut, 
respectiv cu 9,4% și cu 4,9% față de perioada respectivă a anului precedent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Întreprinderile incluse în cercetare statistică lunară  
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7. Industrie 
În ianuarie-martie 2017 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producție în 
valoare de 5 573,7 mil. lei în prețuri curente, constituind 59,0% din totalul pe țară.  

În ianuarie-martie 2017, din volumul total de producție, întreprinderilor cu capital privat le-au revenit 37,9%, 
cu capital mixt (public și privat) 3,1%, cu capital public 27,2%, întreprinderilor mixte 19,0%, celor cu capital 
străin 12,8%.  

Structura producției industriale pe forme de proprietate 

 
 

Volumul producției industriale fabricate după forme de proprietate 

mil. lei, prețuri curente 
 Ianuarie-martie 2016 Ianuarie-martie 2017 

Total 5 169,7 5 573,7 
din care pe forme de proprietate:   

publică 1 470,3 1 515,6 
privată 1 946,0 2 111,7 
mixtă (publică și privată), fără participare 
străină 196,2 173,1 
a întreprinderilor mixte cu participarea 
capitalului străin 989,1 1 059,0 
străină 568,1 714,3 

Producția industrială după tipuri de activități pe cercul de întreprinderi cuprinse în cercetare 
statistică lunară se prezintă prin următoarele date: 

mil. lei 

 
Martie Ianuarie-martie 

2016 2017 2016 2017 

Industrie – total 1 868,1 2 013,1 5 308,0 5 573,7 
Industria extractivă 13,0 11,3 28,4 24,3 
Industria prelucrătoare 1 424,0 1 593,8 3 762,5 3 938,6 

din care:     
Industria alimentară  469,8 552,7 1 378,2 1 499,4 

producția, prelucrarea și conservarea cărnii  
și a produselor din carne  82,1 91,0 258,2 261,8 
prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor  85,3 88,4 227,6 232,7 
fabricarea produselor lactate 60,5 72,1 186,7 202,9 
fabricarea produselor de morărit, a amidonului și a 
produselor de amidon 5,3 5,0 13,7 13,5 
fabricarea produselor de brutărie și a produselor 
făinoase 115,4 114,8 305,9 299,1 
fabricarea băuturilor 141,6 157,9 372,3 369,9 
fabricarea vinurilor din struguri  43,6 46,0 107,6 107,4 

Fabricarea produselor textile 22,9 21,8 66,4 54,9 
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Martie Ianuarie-martie 

2016 2017 2016 2017 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte  68,9 83,6 209,2 218,0 
Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de 
voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei, 
prepararea și vopsirea blănurilor  23,6 25,6 63,2 64,8 
Fabricarea încălțămintei  13,8 17,6 36,0 39,4 
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și 
plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie 
și din alte materiale vegetale împletite 11,1 13,8 32,4 35,9 
Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie 33,0 29,2 84,6 78,2 
Fabricarea substanțelor și a produselor chimice 72,7 78,6 140,3 130,1 
Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a 
preparatelor farmaceutice 23,2 14,4 62,3 61,9 
Fabricarea produselor din cauciuc mase plastice 90,0 126,2 220,2 313,8 
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 167,3 143,2 411,1 316,5 

din ele:     
fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă 94,2 70,3 284,8 200,0 
fabricarea articolelor din beton, ipsos și ciment  59,5 64,8 111,5 107,1 

Industria metalurgică 5,5 9,2 12,6 15,9 
Industria construcțiilor metalice și a produselor din 
metal,exclusiv mașini, utilaje și instalații 48,9 67,3 118,3 143,8 
Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. 46,5 26,6 97,1 74,6 
Fabricarea de mobilă 65,9 73,0 178,6 196,2 
Producția și furnizarea de energie electrică și 
termică, gaze, apă caldă și aer condiționer  431,1 408,0 1 517,1 1 610,8 
Producția, transportul și distribuția energiei electrice 430,3 407,2 1 514,0 1 607,2 

Producția principalelor produse industriale, exprimată în unități naturale, se prezintă în următorul tabel: 

 Unitatea de 
măsură 

Martie 2017 Ianuarie-martie 2017 

cantitatea în % față de 
martie 2016 cantitatea 

în % față de 
ianuarie-martie 

2016 
Industria extractivă      
ecausin și alte pietre calcaroase pentru 
cioplit sau pentru construcții cu greutatea 
specifică<=2.5 

tone 
6 217,1 51,0 13 896,9 46,3 

granule, așchii și praf din pietre (exclusiv de 
marmură) -/- 4 585,6 25,8 12 438,7 41,1 
Industria alimentară       
carne, inclusiv subproduse de cat. I tone 207,6 115,9 592,0 124,7 
mezeluri -/- 710,7 105,4 2 018,6 106,4 
lapte și frișcă cu grăsimi de până la 6% 
neconcentrate, neîndulcite tone 2 007,8 101,3 6 258,1 100,1 
lapte prins, cremă de lapte prins, iaurt, 
chefir, smântână, lapte acru, lapte acidulat și 
lapte covăsit 

tone 
814,4 96,8 2 563,8 98,4 

pâine proaspătă fără adaos de miere, ouă, 
cașcaval, fructe  tone 3 336,2 89,2 9 649,9 88,6 
produse de cofetărie făinoase -/- 2 472,2 99,1 6 083,3 99,0 
produse de cofetărie zaharoase -/- 1 289,7 111,9 2 992,5 103,0 
paste făinoase cu umplutură gătite sau altfel 
preparate -/- 130,9 130,8 383,4 115,5 

divin 
mii litri alcool 

100% 34,1 de 2,7 ori 70,7 102,4 
vinuri spumante mii dal 7,5 85,2 21,2 72,1 
vinuri naturale de struguri -/- 135,1 75,9 294,1 87,8 
ape minerale și gazoase -/- 137,3 172,3 293,8 143,5 
Fabricarea produselor de tutun      
tutun fermentat tone - - 27,0 50,8 
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 Unitatea de 
măsură 

Martie 2017 Ianuarie-martie 2017 

cantitatea în % față de 
martie 2016 cantitatea 

în % față de 
ianuarie-martie 

2016 
Fabricarea produselor textile      
articole tricotate  mii buc. 587,8 106,3 1 484,8 114,4 
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte       
articole de îmbrăcăminte pentru lucru mii buc. 96,2 182,2 209,4 139,3 
sacouri, jachete și blazere -/- 11,4 de 2,9 ori 40,2 133,5 
Fabricarea încălțămintei       
încălțăminte mii per. 159,1 112,6 331,0 99,5 
Fabricarea articolelor din hârtie și carton       
cutii și lăzi din hârtie sau cartoane ondulate tone 869,4 123,1 1 931,3 99,8 
caiete tone 23,4 47,6 117,8 94,8 
Fabricarea produselor din cauciuc și 
mase plastice      
tuburi și țevi din materiale plastice tone 110,4 105,8 207,3 113,8 
 
Producția altor produse din minerale 
nemetalifere 

 
    

sticle și flacoane din sticlă mil. buc. 17,8 90,3 48,4 74,9 
elemente prefabricate pentru construcții din 
ciment, beton sau piatră artificială  mii tone 30,3 121,4 39,2 111,2 
Industrie metalurgică      
piese turnate din fontă cenușie tone 42,5 76,1 77,6 73,1 
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8. Transporturi  
 

În ianuarie-martie 2017 întreprinderile de transport rutier1 din mun. Chișinău au transportat 770,6 mii tone de 
mărfuri, cu 3,1% mai mult față de perioada similară din anul 2016.  
 
Parcursul mărfurilor a totalizat 395,0 mil. tone-km, cu 15,4% mai mult decât în ianuarie-martie 2016.  

 
Volumul de mărfuri transportate și parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport rutier, pe 

moduri de transport 

 Ianuarie-
martie 2017 

În % față de 
ianuarie-martie 

2016 

Martie 2017 
în % față de 

februarie 2017 
în % față de 
martie 2016 

Mărfuri transportate – mii tone 770,6 103,1 146,3 99,7 
Parcursul mărfurilor – mil. tone-km 395,0 115,4 121,9 112,0 
Distanța medie de transport a unei tone de marfă, 
pe întreprinderile de transport, km 512,6 112,0 83,4 112,3 

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport rutier1 din municipiul Chișinău constituie 
50,3% din totalul volumului de mărfuri transportate de către întreprinderile de transport rutier1 din țară, 
parcursul mărfurilor – 56,5%. 
 
Numărul mijloacelor de transport (proprii și închiriate) la întreprinderile de transport rutier1 este prezentat în 
tabelul ce urmează: 

 La 01.04.2016 La 01.04.2017 Ianuarie-martie 2017 în % față 
de ianuarie-martie 2016 

Total, unități: 5 937 6 131 103,3 
din care:    

Autocamioane 3 250 3 419 105,2 
Autobuze și microbuze de folosință  
generală - total 2 687 2 712 100,9 

din ele în traficul:    
urban 1 376 1 352 98,3 
rural 303 317 104,6 

 
Numărul de autovehicule (proprii și închiriate) a întreprinderilor de transport rutier1 la 01.04.2017 s-a majorat 
cu 194 unități față de 01.04.2016. 

 
Numărul de pasageri transportați și parcursul pasagerilor în ianuarie-martie 2017, 

pe moduri de transport public 

 Mii pasageri În % față de ianuarie-martie 
2016 

Pasageri transportați – total, mii pasageri 45 520,1 96,9 
din care cu:   

autobuze și microbuze 14 504,1 95,5 
troleibuze 29 694,7 97,5 
taximetre 1 321,3 101,8 

Parcursul pasagerilor – total, mil. pasageri-km 499,9 98,9 
din care pe moduri de transport:   

autobuze și microbuze 383,6 98,8 
troleibuze 93,2 97,4 
taximetre 23,1 107,3 

 
 
 
 
 
1 Persoanele juridice și fizice, cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată și au înscrise în 
inventar sau închiriază 10 și mai multe autovehicule de marfă. 
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Numărul pasagerilor transportați cu autobuze și microbuze de folosință generală în ianuarie-martie 
2017 a constituit 14,5 mil. pasageri, comparativ cu ianuarie-martie 2016 micșorându-se cu 4,5%. 
 
Parcursul pasagerilor cu autobuze și microbuze de folosință generală a constituit 383,6 mil. pasageri-km, cu 
1,2% mai puțin față de perioada corespunzătoare a anului precedent.  
 
Numărul pasagerilor transportați cu autobuze și microbuze de folosință generală în municipiul Chișinău a 
constituit 60,0%, din totalul numărului de pasageri transportați cu autobuze și microbuze de folosință 
generală din țară; parcursul pasagerilor cu autobuze și microbuze a constituit 58,3% din totalul pe țară. 
 
Cu troleibuze au fost transportați 29,7 mil. pasageri. Ponderea pasagerilor transportați cu plată a constituit 
94,0% din totalul pasagerilor (27,9 mil. pasageri). Încasările de la transportarea pasagerilor cu troleibuze au 
însumat 48,3 mil. lei (majorându-se cu 2,0% comparativ cu ianuarie-martie 2016). 
 
Parcursul cu plată al taximetrelor de la începutul anului a fost de 11 561,2 mii autovehicule-km, majorându-
se cu 7,3% față de ianuarie-martie 2016. 
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9. Turism  
 

Frecventarea structurilor de primire turistică colective  
cu funcțiuni de cazare 

 
Structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2017 au fost frecventate de 
33,8 mii turiști sau cu 8,7% mai mult comparativ cu perioada similară din anul precedent, constituind 75,4% 
din totalul pe țară. 
 
Numărul de turiști sosiți în structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare se prezintă în felul 
următor: 

 
Ianuarie-martie 2017 Ianuarie-martie 2017 în % față de 

ianuarie-martie 2016 

total, turiști din care, 
nerezidenți total, turiști din care, 

nerezidenți 
Total  33 784 21 950 108,7 106,0 

din care:     
Hoteluri și moteluri 27 538 20 763 106,1 106,2 
Cămine pentru vizitatori 1 629 17 124,9 22,1 
Pensiuni turistice și agroturistice 1 383 269 175,7 152,0 
Structuri de întremare 1 607 9 98,2 90,0 
Structuri de odihnă (vile turistice,sate 
de vacanță și alte structuri de odihnă) 1 627 892 114,5 98,8 
Tabere de vacanță pentru elevi - - - - 

 
Ponderi mai însemnate în numărul total al turiștilor străini cazați în structurile de primire turistică colective cu 
funcțiuni de cazare le-au revenit turiștilor sosiți din România (22,4%), Ucraina (14,3%), Federația Rusă 
(9,2%), S.U.A. (7,8%), Turcia (5,6%), Germania (4,2%) și Italia (4,4%). 
 
Numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare, se 
prezintă astfel: 

 
 Ianuarie-martie 2017 Ianuarie-martie 2017 în % față de 

ianuarie-martie 2016 
total, 

înnoptări 
din care, ale 
nerezidenților 

total, 
înnoptări 

din care, ale 
nerezidenților 

Total  109 064 40 232 101,1 100,6 
din care:     

Hoteluri și moteluri 49 778 37 525 102,7 100,5 
Cămine pentru vizitatori 26 079 34 101,1 20,9 
Pensiuni turistice și agroturistice 1 988 794 166,9 168,9 
Structuri de întremare 28 550 129 96,2 104,9 
Structuri de odihnă (vile turistice,sate 
de vacanță și alte structuri de odihnă) 2 669 1750 97,2 93,6 
Tabere de vacanță pentru elevi - - - - 

 
În ianuarie-martie 2017 în structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost înregistrate 
109,1 mii înnoptări ale turiștilor, din care 68,9 mii înnoptări ale cetățenilor moldoveni (63,1% din total 
înnoptări) și 40,2 mii înnoptări – ale nerezidenților (36,9%).  
 
Indicele de utilizare netă al locurilor de cazare pe total structuri de primire turistică colective, în ianuarie-
martie 2017, a constituit 28,8%, la structuri de întremare 71,3%, la cămine pentru vizitatori 59,2%, la structuri 
de odihnă 22,9%, la hoteluri și structuri similare 19,8%, la pensiuni turistice și agroturistice 11,9%. 
 
Durata medie a șederii pe total structuri de primire, în ianuarie-martie 2017 a fost de 4,2 zile, la structuri de 
întremare 18,8 zile, cămine pentru vizitatori 17,0 zile, structuri de odihnă 2,6 zile, hoteluri și structuri similare 
2,8 zile, pensiuni turistice și agroturistice 2,4 zile. 
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Turismul organizat de agențiile de turism și turoperatori 
 
În ianuarie-martie 2017 agențiile de turism și turoperatorii au prestat servicii turistice la 22,3 mii turiști și 
excursioniști.  
 
Numărul de turiști și excursioniști străini care au beneficiat de serviciile agențiilor de turism și turoperatorilor, 
în ianuarie-martie 2017, s-a cifrat la 1 047, din care 66,1% au sosit în scopuri de odihnă, recreere și 
agrement; 33,2% - în scopuri de afaceri și profesionale, alte scopuri – 0,7%. 
 
Numărul de turiști și excursioniști care au plecat în străinătate prin intermediul agențiilor de turism și 
turoperatorilor, în perioada de raport, a totalizat 17,9 mii persoane. 
 
Numărul de turiști și turiști-zile, după scopul vizitelor, se prezintă astfel: 

 

 
Ianuarie-martie 2017 

turiști turiști-zile 
Total  22 274 104 428 
Turism receptor (primirea cetățenilor străini) - total 1 407 3 962 

din care, în scopuri:   
afaceri și profesionale 467 1 682 
odihnă, recreere și agrement  930 2 139 
tratament 10 141 
alte scopuri - - 

Turism emițător (deplasarea cetățenilor moldoveni în străinătate) - total 17 944 97 359 
din care, în scopuri:   

afaceri și profesionale 356 975 
odihnă, recreere și agrement  17 458 94 933 
tratament 130 1 451 
alte scopuri - - 

Turism intern (deplasarea cetățenilor moldoveni în interiorul țării, în scop turistic) 2 923 3 107 

Numărul turiștilor străini care au vizitat mun. Chișinău și turiștilor moldoveni care au plecat în străinătate, prin 
intermediul agențiilor de turism și turoperatorilor, structurat pe țări, se prezintă astfel: 

 Turiști1 străini sosiți Turiști1 moldoveni plecați 
ianuarie-martie 2017 în % față de total ianuarie-martie 2017 în % față de total 

Total 1 407 100,0 17 944 100,0 
din care:     

Austria 24 1,7 308 1,7 
Bulgaria 5 0,4 2 692 15,0 
Egipt - - 2 198 12,2 
Emiratele Arabe - - 382 2,1 
Federația Rusă 145 10,3 169 0,9 
Franța 34 2,4 132 0,7 
Germania 73 5,2 107 0,6 
Grecia  3 0,2 522 2,9 
Israel 16 1,1 208 1,2 
Italia 49 3,5 602 3,4 
Polonia 38 2,7 19 0,1 
Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord 56 4,0 30 0,2 
Republica Cehă 8 0,6 544 3,0 
România  228 16,2 6 889 38,4 
S.U.A. 60 4,3 13 0,1 
Turcia  141 10,0 552 3,1 
Ucraina  151 10,7 963 5,4 
Alte țări 376 26,7 1 614 9,0 

Numărul de turiști și excursioniști care au plecat în străinătate, prin intermediul agențiilor de turism și 
turoperatorilor, a fost de 12,8 ori mai mare comparativ cu numărul turiștilor și excursioniștilor străini sosiți în 
mun. Chișinău. 
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10. Asigurări 
Veniturile din încasarea primelor de asigurare în ianuarie-martie 2017 au însumat 298,5 mil. lei, (din care de 
la persoane fizice 152,9 mil. lei), majorându-se față de perioada similară a anului precedent cu 8,6%. Din 
suma totală a veniturilor, 150,5 mil. lei (50,4%) revine asigurărilor de răspundere civilă auto, iar asigurărilor 
de incendiu și alte calamități naturale 20,8 mil. lei (7,0%), asigurărilor de viață 20,7 mil. lei (6,9%), asigurărilor 
de sănătate 13,3 mil. lei (4,5%), asigurărilor de accidente (inclusiv accidentele de muncă și bolile 
profesionale) 5,9 mil. lei (2,0%), alte asigurări de bunuri 2,6 mil. lei (0,9%). 
 
Plata despăgubirilor achitate de companiile de asigurare a constituit 116,3 mil. lei (din care către persoane 
fizice 62,0 mil. lei, reprezentând 39,0% din încasările primelor pentru ianuarie-martie 2017). 

 
Încasarea primelor de asigurare și plata despăgubirilor 

mil. lei 

 

Încasări din primele de asigurare Plata despăgubirilor de asigurare 

ianuarie-
martie 2017 

în % față de 
ianuarie-

martie 2016 

structura, 
% 

ianuarie-
martie 2017 

în % față de 
ianuarie-martie 

2016 

structura, 
% 

Total, mil. lei 298,5 108,6 100,0 116,3 105,6 100,0 
Asigurări generale 277,8 108,7 93,1 110,2 102,5 94,8 

din care:       
Asigurări de accidente (inclusiv 
accidentele de muncă și bolile 
profesionale) 5,9 107,3 2,0 0,6 25,0 0,5 
Asigurări de incendiu și alte 
calamități naturale 20,8 82,2 7,0 0,6 37,5 0,5 
Alte asigurări de bunuri 2,6 de 6,5 ori 0,9 0,6 46,2 0,5 
Asigurări de răspundere civilă auto 150,5 112,4 50,4 60,3 94,7 51,8 
Asigurări de sănătate 13,3 120,9 4,5 6,4 139,1 5,5 

Asigurări de viață 20,7 106,7 6,9 6,1 de 2,3 ori 5,2 
 
Din suma totală a plății despăgubirilor de asigurare 94,8% revine asigurărilor generale, inclusiv 51,8% 
asigurărilor de răspundere civilă auto.  
 
Veniturile companiilor de asigurare în ianuarie-martie 2017 au însumat 492,5 mil. lei, cheltuielile 476,6, mil. 
lei, profitul până la impozitare fiind de 15,9 mil.lei.  

 
Rezultatele financiare ale companiilor de asigurare 

mil. lei 
 Ianuarie-martie 2017 Ianuarie-martie 2017 în % față 

de ianuarie-martie 2016 Structura, % 

Venituri – total  492,5 87,9 100,0 
inclusiv:    

Activitatea operațională din 
care: 452,8 98,4 91,9 

activitatea de asigurare 444,8 98,5 90,3 
Activitatea de investiții 27,9 66,6 5,7 
Activitatea financiară 11,8 20,3 2,4 
Cheltuieli – total 476,6 100,8 100,0 

inclusiv:    
Activitatea operațională din 
care: 448,9 109,1 94,2 

activitatea de asigurare 353,7 107,7 74,2 
Activitatea de investiții  4,5 de 5,6 ori 0,9 
Activitatea financiară  23,2 38,2 4,9 
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11. Agricultură 
 
Producția animală. În ianuarie-martie 2017, în sectorul zootehnic al municipiului (fără gospodăriile auxiliare 
ale populației), în raport cu aceeași perioadă a anului precedent, s-a majorat producția de ouă cu 23,8 la 
sută, s-a micșorat producția (creșterea în masă vie) a vitelor și păsărilor cu 25,6 la sută și producția de lapte 
de 3,2 ori. 
 
În ianuarie-martie 2017 s-a înregistrat o micșorare a sporului zilnic în greutate la creșterea și îngrășarea 
bovinelor cu 20,8% și a porcinelor cu 28,7% față de ianuarie-martie 2016. Productivitatea medie de lapte la o 
vacă s-a majorat de 5,8 ori față de perioada similară a anului precedent.  
 
Efectivul de animale în întreprinderile agricole și gospodăriile populației și țărănești (de fermier) se 
caracterizează prin următoarele date:  

 
 La 1 aprilie 2017 Ponderea  

(în % față  
de total) capete 

în % față  
de situația la  
1 aprilie 2016 

    
Bovine - total 2 011 97,7 100,0 

din care:    
în întreprinderile agricole 175 109,4 8,7 
în gospodăriile populației și țărănești (de fermier) 1 836 96,7 91,3 

din ele vaci - total 1 379 83,5 100,0 
în întreprinderile agricole 112 55,4 5,4 
în gospodăriile populației și țărănești (de fermier) 
 

1 089 86,0 94,6 

Porcine - total 2 392 80,7 100,0 
din care:    

în întreprinderile agricole 111 126,1 4,6 
în gospodăriile populației și țărănești (de fermier) 2 281 79,3 95,4 

Ovine și caprine - total 5 051 69,7 100,0 
din care:    

în întreprinderile agricole 693 92,3 13,7 
în gospodăriile populației și țărănești (de fermier) 4 358 67,5 86,3 

Cabaline - total 133 154,7 100,0 
din care:    

în întreprinderile agricole 2 50,0 1,5 
în gospodăriile populației și țărănești (de fermier) 131 159,8 98,5 

Păsări - total 340 577 91,9 100,0 
din care:    

în întreprinderile agricole 162 947 83,9 47,8 
în gospodăriile populației și țărănești (de fermier) 177 630 100,7 52,2 
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12. Precizări metodologice 
 
Informatia este elaborată după sediul central al întreprinderii mamă. 
 
Situația socială 
 
Numărul populației pentru anii intercenzitari se determină în baza rezultatelor ultimului recensămînt și a 
datelor referitoare la mișcarea naturală și migratorie dintre data recensământului și anul de referință. 
Totodată se ia în considerație și schimbarea numărului populației în rezultatul reorganizării teritorial-
administrative. 
 
Sursa datelor pentru mișcarea naturală a populației sunt actele stării civile și buletinele statistice despre 
naștere, deces, căsătorie, divorț, întocmite de oficiile stării civile. 
 
Ratele de natalitate, mortalitate, nupțialitate și divorțialitate sunt calculate ca raportul dintre numărul 
celor născuți, decedați, căsătoriți și divorțați din perioada de referință, adus la expresia anuală cu ajutorul 
coeficientului de timp și numărul mediu anual al populației stabile din aceeași perioadă. Se calculează în 
promile. 
 
Nivelul de trai al populației 
 
Veniturile medii disponibile ale unui membru a gospodăriei reprezintă totalitatea veniturilor bănești și în 
natură (evaluate în lei) obținute din diverse tipuri de activități. 
 
Cheltuielile de consum pe un membru a gospodăriei casnice reprezintă totalitatea cheltuielilor curente 
pentru produse alimentare, nealimentare și servicii. 
 
Câștigul salarial 
 
Câștigul salarial mediu lunar al unui salariat – raportul între fondul de salarii (calculat) și numărul mediu 
de salariați. 
 
Șomeri înregistrați – persoane apte de muncă, în vîrstă aptă de muncă, care nu au un loc de muncă, un alt 
venit legal și sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă ca persoane în căutare de lucru și 
care dau dovadă că doresc să se încadreze în câmpul muncii. 
 
Criminalitatea – fenomen social-juridic, care include infracțiunea săvârșită pe un anumit teritoriu și pe 
parcursul unei perioade anumite de timp.  
 
Infracțiune înregistrată – fapt obștesc periculos, relevat și luat la evidență oficial, în conformitate cu 
legislația penală în vigoare. 
 
Industrie 
 
Valoarea producției industriale în prețuri curente include: 

- valoarea producției întreprinderilor industriale cu numărul personalului industrial 10 și mai multe 
persoane și venituri din vânzări peste 3 milioane lei, cuprinse în cercetare statistică lunară, care 
asigură peste 80% din volumul anual de producție; 

- valoarea producției întreprinderilor cu numărul personalului industrial mai puțin de 10 persoane și 
venituri din vânzări mai puțin de 3 milioane lei, unităților secundare de producție, cuprinse în 
cercetare statistică anuală (calculat estimativ); 

- valoarea producției întreprinderilor individuale, care nu prezintă rapoarte statistice (calculată 
estimativ). 

 
Indicele volumului de producție în procente față de perioada corespunzătoare a anului precedent se 
calculează reieșind din valoarea producției în prețuri comparabile (prețurile medii ale anului precedent). 
 
Transporturi 
 
Volumul mărfurilor transportate – cantitatea de mărfuri transportate, în tone. 
 
Parcursul mărfurilor – volumul mărfurilor transportate, în tone-kilometri, adică deplasarea unei tone de 
marfă la un kilometru. Se calculează prin însumarea produselor obținute de la înmulțirea cantității mărfurilor 
transportate în tone cu distanța de transport în kilometri. 
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Pasageri transportați exprimă numărul persoanelor care au constituit obiectul transportului cu mijloacele de 
transport în perioada de raport, inclusiv estimările pasagerilor beneficiari de gratuități de transport. 
 
Parcursul pasagerilor – volumul transportului de pasageri, în pasageri-kilometri, adică deplasarea unui 
pasager la un kilometru. Se calculează prin însumarea produselor obținute de la înmulțirea numărului 
pasagerilor transportați cu distanța de transport în kilometri. 
 
Mărfuri și pasageri transportați, parcursul mărfurilor și pasagerilor se determină în baza datelor centralizate 
prezentate de Ministerul Transportului și Infrastructurii Drumurilor, precum și datelor rapoartelor statistice 
centralizate vizând transportul auto și troleibuzele. 
 
Volumul mărfurilor transportate cu transportul rutier cuprinde datele centralizate ale cercetărilor statistice 
exhaustive ale întreprinderilor cu activitatea principală transport auto, cât și întreprinderilor cu alte genuri de 
activitate, care efectuează transportări auto de mărfuri pentru terți (contra plată) și dispun de 10 și mai multe 
autovehicule de marfă proprii sau închiriate. 
 
Pasagerii transportați și parcursul pasagerilor cu autobuze (inclusiv microbuze) – calculați în baza 
rapoartelor statistice primite de la persoane juridice și fizice, care efectuează transportări de pasageri cu 
transportul public. 
 
Turism 
 
Datele privind capacitatea și frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare 
turistică provin din rapoartele statistice prezentate de agenții economici care administrează efectiv structurile 
de cazare turistică colective. 
 
Datele pentru activitatea turistică provin din rapoartele statistice prezentate de agenții economici titulari de 
licențe de turism. 
 
Prin structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică se înțelege orice construcție sau loc 
amenajat, destinat, conform proiectării și executării, pentru cazarea turiștilor. 
 
Capacitatea de cazare turistică în funcțiune (exprimată în locuri-zile) reprezintă numărul de locuri de 
cazare puse la dispoziția turiștilor de către structurile de cazare turistică colective, ținând cont de numărul de 
zile în care acestea sunt deschise în perioada de raport, adică zilele în care a fost posibilă cazarea turiștilor. 
 
Numărul de turiști cazați în structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare turistică 
cuprinde toate persoanele (cetățeni moldoveni și străini), care se deplasează într-un loc, altul decât acela în 
care își au reședința, pentru o perioadă mai mică de 12 luni și petrec cel puțin o noapte într-o structură de 
cazare turistică colectivă în locul vizitat, scopul principal al vizitei fiind altul decât acela de a desfășura o 
activitate remunerată în locul vizitat. 
 
Înnoptarea reprezintă fiecare noapte pentru care o persoană este înregistrată într-o structură de cazare 
turistică colectivă, indiferent dacă fizic este prezentă sau nu în cameră. 
 
Indicii de utilizare netă a locurilor de cazare turistică se calculează prin raportarea numărului de 
înnoptări realizate la capacitatea de cazare turistică în funcțiune din perioada respectivă. 
 
Turismul intern reflectă serviciile turistice prestate în locurile turistice din țară și vândute de către titularii de 
licențe cetățenilor moldoveni. 
 
Agricultură 
 
Volumul producției animale se determină prin mărimea masei vii a prăsilei obținute și sporului vitelor și 
păsărilor tinere crescute în curs de un an, a sporului în greutate al animalelor mature, obținut în urma 
îngrășării lor, precum și cantității de lapte, lână, ouă și alte produse animaliere obținute în procesul folosirii 
gospodărești a animalelor și păsărilor. 
 
Investiţii în active imobilizate 
 
Investiţiile reprezintă cheltuielile efectuate pentru lucrări de construcții, de instalații și de montaj, pentru 
achiziţionarea de utilaje, mijloace de transport, cheltuieli pentru brevete, mărci, licențe, alte cheltuieli 
destinate creării de noi active imobilizate, cheltuieli pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucția, 
reparația capitală celor existente. 
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Active imobilizate – active care au o durată de funcţionare utilă mai mare de un an, se utilizează în 
activitatea întreprinderii sau se află în procesul creării şi nu sunt destinate vânzării. 
 
În componenţa investiţiilor în imobilizări necorporale se includ cheltuielile pentru brevete şi mărci, know-
how-uri şi francize, licenţe de activitate, programe informatice, desene şi modele industriale, drepturi de 
utilizare a activelor imobilizate, imobilizări necorporale primite în gestiune economică, alte imobilizări 
necorporale. 
 
În componenţa investiţiilor în imobilizări corporale se includ cheltuielile îndreptate la crearea și reproducerea 
mijloacelor fixe – construcția nouă, lărgirea, reconstrucția și reutilarea tehnică a întreprinderilor industriale, 
agricole, de transport, comerț și altor întreprinderi în funcțiune, cheltuielile pentru construcția locuințelor și 
obiectelor cu destinație social-culturală; cheltuieli pentru procurarea terenurilor, resurselor minerale, activelor 
biologice imobilizate 
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