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Informaţie succintă privind situaţia social-economică 

a raionului Ungheni în ianuarie-decembrie 2019 
 

Situaţia demografică în ianuarie-decembrie 2019 a fost determinată de o descreştere a 

nivelului natalităţii cu 14,5% şi o descreştere a nivelului mortalităţii cu 6,2% la sută. De asemenea a 

fost înregistrată o creștere a nivelului nupţialităţii cu 2,4% la sută. Nivelul divorţialităţii, a crescut cu 

27,3 la sută. 

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul IV 2019 a fost de a 

fost de 6096,6 lei, în creştere cu 16% faţă de trimestrul IV 2018. 

Numărul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă, la 1 ianuarie 2020 a constituit 785 persoane, micşorându-se cu 28,0 la sută 

comparativ cu 1 ianuarie 2019.  

Investiţiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada 

de raport au însumat 326225,8 mii lei, fiind în creştere cu 41,4% faţă de ianuarie-decembrie 2018. 

Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele proprii ale investitorului, ponderea 

cărora a constituit 46,5%. 

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport rutier în ianuarie-decembrie 2019 

a însumat 3758,9 mii tone-km, de 3 ori  mai mult decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 

precedent. 

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport rutier a constituit 49,6 

mii tone, cu 22,5% mai mult faţă de perioada similară a anului  2018. 

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost 

de 2602,5 mii, în creștere cu 4,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.  

Zona Economică Liberă Ungheni-Business – rezidenții pe parcursul anului au realizat vînzări 

-2 511 004 mii lei, au efectuat investiții 5,67 mil. $, au achitat taxe și impozite - 90.4 mil. lei, 

numărul total de angajați fiind 2930 persoane. 

 

Tabel 1. Principalii indicatori ai situaţiei social-economice 

a raionului Ungheni în ianuarie-decembrie 2019 

 Ianuarie-decembrie 2019 

valoarea absolută 
în % faţă de ianuarie-

decembrie 2018 

Câştigul salarial mediu lunar, lei 6096,6 1162 

Numărul şomerilor oficial înregistraţi (la 01.01.2019, 

persoane 1 089 23,0 

Investiţii în active imobilizate din contul tuturor 

surselor de finanţare, mii lei 326225,8 141,4 

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de 

transport rutier, mii tone-km 3758,9 De 3 ori 

Mărfuri transportate de întreprinderile de transport 

rutier, mii tone 49,6 122,5 

Parcursul pasagerilor cu autobuze şi microbuze,   mii 

pasageri-km 92252,7 99,3 

Pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze,    

mii pasageri: 2602,5 104,5 

1 Trimestrul IV 

2 Trimestrul IV 2019 în % faţă de trimestrul IV 2018 
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               Conform datelor prezentate de către Direcţia deservire fiscală Ungheni, numărul 

contribuabililor luați la evidență fiscală constituie 8897 unităţi, dintre care: 

 

Diagrama 1. Numărul contribuabililor pe forme juridice (unități, %) 
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SRL; 1287; 

14,47%
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0,44%

Gospodarii 

taranesti; 5871; 

65,99%

Intreprinderi 

individuale; 852; 

9,58%

 

2. Situaţia demografică 

La situația 01.01.2020, raionul Ungheni numără 116.7 mii persoane populație stabilă1 și 105 

mii persoane populație prezentă2. Graficul nr. 1 cuprinde cronograma populației raionului pentru 

ultimii ani. 

Grafic 1. Reprezentarea grafică a populaţiei raionului stabile și prezente la începutul anului 

în perioada 2005 – 2019 (mii persoane) 
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1 Populație stabilă – numărul persoanelor care au domiciliul stabil pe teritoriul respectiv, inclusiv persoanele absente 

temporar. 
2 Populaţia prezentă constituie numărul persoanelor aflate pe teritoriul respectiv, inclusiv persoanele domiciliate 

temporar. 
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Diagrama 2. Distribuția populației pe orașe, sate și sexe în anul 2019 (mii pers, %) 
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Tabel 2. Evoluţia proceselor demografice în ianuarie-decembrie 2019 

 

 
Ianuarie-decembrie Ianuarie-decembrie 2019 în % față 

de ianuarie-decembrie 2018 2018 2019 1 

Născuți-vii, persoane 1356 1160 85,5 

Decedați, persoane 1255 1177 93,8 

din care, copii sub 1 an 19 10 52,6 

Sporul natural -101 -17 16,8 

Numărul căsătoriilor 619 634 102,4 

Numărul divorțurilor 377 480 127,3 

1 Date preliminare 

 

Conform datelor preliminare, în ianuarie-decembrie 2019 au fost înregistraţi 1160 născuţi-vii, 

cu 14,5 la sută mai puţin comparativ cu perioada similară din anul precedent.  

Numărul persoanelor decedate a fost de 1177 cu 6,2% mai puţin comparativ cu perioada 

ianuarie-decembrie 2018.  Numărul copiilor decedaţi în vârstă sub 1 an în această perioadă s-a 

micşorat cu 47,4%.  

Din cronograma 2 se atestă spor natural negativ3 în anul 2019, influențat, în mare parte, de 

scăderea natalității. 

 

Grafic 2. Reprezentarea grafică a pers. născute și decedate în perioada 2009 – 2019 (pers) 
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În ianuarie-decembrie 2019 au fost înregistrate 634 căsătorii, numărul acestora fiind în creştere  cu 

2,4 la sută în comparaţie cu ianuarie-decembrie 2018, numărul divorţurilor oficial înregistrate a fost 

de 480 cu 27,3 la sută mai mult faţă de perioada corespunzătoare din anul trecut. 

 

 

 

 
3 Sporul natural negativ (scăderea) – numărul decedaților depășește numărul născuților-vii. 
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Grafic 3. Reprezentarea grafică a căsătoriilor ș divorțurilor în perioada 2009 – 2019 (nr.) 
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         Din grafic, concludem că dacă în anul 2009, la fiecare 2,3 căsătorii revenea 1 divorț, în anul 

2019, la 1,3 căsătorii – 1 divorț. 

Conform datelor furnizate de către Registrul de Stat al Populaţiei, în ianuarie-decembrie 

a.2019, în raion au sosit 905 persoane  şi au plecat 1356 persoane, prin urmare sporul de migraţie  

 a constituit (-451) persoane.  

Referindu-ne la coeficientul îmbătrînirii populației4, constatăm o creștere a acesteia, la fel și o 

creștere în sarcina demografică. De menționat e că din total 28,7% reprezintă sarcina demografică 

cauzată de persoane cu vîrsta de 0-14 ani, 25,2% de persoane cu vîrsta 60+. Creșterile sînt influențate 

de fenomenul de îmbătrînire a populației.  

 

Grafic 4.  Reprezentarea grafică a ritmului de îmbătrînire a populației și sarcinii 

demografice în perioada 2009 – 2019  
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4 Coeficientul îmbătrânirii populației – numărul persoanelor în vârstă de 60 ani și peste la 100 locuitori. 

   Indicele sarcinii demografice – numărul persoanelor în vârstă inaptă de muncă la 100 persoane în vârstă aptă de 

muncă. 
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Grafic 5. Piramida vîrstelor, 2019 (baza – 0 ani, vîrf – 85+) 

 

 
 

 

3. Piaţa muncii  

În trimestrul IV 2019, câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat a fost de 

6096,6 lei, în creştere cu 16,0% faţă de trimestrul IV 2018. 

În sfera bugetară în trimestrul IV 2019 salariul mediu lunar a constituit 5618,4  lei,   cu 12,8 % 

mai mult faţă de trimestrul IV 2018, iar în sectorul economic (real) acest indicator a constituit  6404,5 

lei şi s-a mărit cu 18,2% faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut. 

Tabel 3. Câştigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul IV 2019, pe activităţi economice1 

Activităţi economice Lei 
În % faţă de:  

trimestrul IV 2018 trimestrul III 2019 

Total economie 6096,6 116,0 101,0 

Agricultură, silvicultură şi 

pescuit 
5177,4 115,9 105,7 

Industrie 6812,6 109,2 97,3 

Administraţie publică şi 6198,0 100,9 98,6 
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Activităţi economice Lei 
În % faţă de:  

trimestrul IV 2018 trimestrul III 2019 

apărare; asigurări sociale 

obligatorii 

Învăţământ 5665,4 114,4 99,2 

Alte activităţi de servicii 5871,7 132,4 108,3 

1 Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de 

numărul de salariaţi, care î-şi au sediul central în raionul Ungheni. 

Conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la 1 ianuarie  2020 în 

căutarea unui loc de muncă se aflau 785 şomeri înregistraţi, 0.5% fiind disponibilizaţi de la unităţile 

economice. Din numărul total de şomeri, 48,1 la sută o constituie femeile. Circa 4,0% din şomerii 

înregistraţi de la începutul anului beneficiază de ajutor de şomaj, mărimea medie a căruia a fost în 

luna decembrie 2019 de 1610,39 lei. La un loc liber de muncă, anunţat de către întreprinderi, 

reveneau în medie 1,7 şomeri. 

  4. Sănătatea 

Conform datelor Ministerului Sănătăţii, morbiditatea populaţiei de unele boli infecţioase în 

ianuarie-decembrie 2019 se caracterizează prin majorarea cazurilor de îmbolnăviri prin boli 

infecţioase „social determinate”, infecţii respiratorii acute şi infecţii imuno-dirijabile. În cazul 

celorlalte boli infecţioase pentru majoritatea bolilor se constată o tendinţă de reducere a cazurilor de 

îmbolnăvire. 

Tabel 4.Morbiditatea populaţiei, pe principalele boli infecţioase 

 Ianuarie-decembrie 2019 Cazuri la 100 000 locuitori 

total, cazuri 

în % față de 

ianuarie-

decembrie 2018 

ianuarie-decembrie 

2018 

ianuarie-decembrie 

2019 

Infecții intestinale 

Infecţii intestinale acute 410 114,5 305,8     351,32 

inclusiv dizenterie bacteriană                   10                76,9   11,1     8,57 

Hepatite virale 

Hepatite virale – total 8 160,00   4,26        6,85 

din care:      

Hepatita A 0,0 0,0   0,00        0,00 

 

Hepatita C 1,0 0,0   0,00         0,86 

Infecții imunodirijabile 

Varicela 187 56,8 281,03        160,23 

Hepatită virală B 0 0,0     0,85            0,00 

Parotidită epidemică (Oreionul) 

Meningite bacteriene 

Rujeolă 

Mononucleoză infecţioasă 

Scarlatină 

Infecţia cu HIV(SIDA) 

Infectaţi cu virusul imunodeficienţei 

umane (HIV) 

Purtător al Ag HBS primar depistat 

Infecţie enterovirală, total 

Inclusiv meningite aseptice enterovirale 

6 

0 

0 

0 

69 

8 

22 

 

19 

0 

0 

de 6,0 ori 

0,00 

0,00 

0,00 

      168,3 

        80,0 

      110,0 

 

      111,8 

          0,00 

          0,00 

    0,85 

    1,71 

   17,08 

     0,85 

   35,02 

     8,54 

   17,08 

 

   14,52 

   14,52 

   11,96 

           5,14 

           0,00 

           0,00 

           0,00 

         59,12 

           6,85 

         18,85 

 

          16,28 

           0,00 

           0,00 



8 

 

 Ianuarie-decembrie 2019 Cazuri la 100 000 locuitori 

total, cazuri 

în % față de 

ianuarie-

decembrie 2018 

ianuarie-decembrie 

2018 

ianuarie-decembrie 

2019 

Infecţii respiratorii acute 

Infecţii acute ale căilor respiratorii cu 

localizări multiple 

8439 105,1 6861,7      7231,05 

Gripă 

Pneumonii, bronhopneumonii acute 

79 

2925 

 de2,7 ori 

90,0 

24,77 

2776,9 

       67,69 

    2506,32 

Boli infecţioase „social determinate” 

Tuberculoza organelor respiratorii 52 

 

68,4  64,92      44,56 

Sifilis 31         73,8                                 35,88       26,56 

Infecţie gonococică 36 100,0i  30,75      30,85 

Pediculoză 

Scabia 

Infecţie meningococică 

Boala Lyme(Borelioză acariană) 

23 

 

26 

2 

1 

 

92,0 

 

152,6 

0,0 

0,0 

 

 21,35 

 

16,23 

  0,00 

  0,00 

      19,71 

 

     22,28 

       1,71 

       0,86 

Tabel 5. Analiza comparativă a ratei mortalității pe principalele cauze de deces  

 Boli ale 

aparatului 

circulator

  

Tumori 

maligne  

Boli ale 

aparatului 

digestiv  

Accidente, 

intoxicatii 

si traume 

2009 572,00 130,40 121,90 110,80 

2014 

537,60 150,00 119,30 93,70 

2019 558,6 151,2 92.2 60.6 

5. Turism 

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare 

Structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-decembrie 2019 au 

fost frecventate de 3782 turişti sau cu 50,0% mai mult comparativ cu perioada similară din anul 

precedent.  

Tabel 6. Numărul de turişti sosiţi în structurile de primire turistică 

 

 

Ianuarie-decembrie 2019 
Ianuarie-decembrie 2019 în % față 

de ianuarie-decembrie 2018 

total, turiști 
din care, 

nerezidenți 
total, turiști 

din care, 

nerezidenți 

Total  3782 1736 150,0 de 3,5 ori 

din care:     

Hoteluri și moteluri 2881 1695 de 2,3 ori de 3,6 ori 
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Pensiuni turistice şi agroturistice 44 33 183,3 137,5 

     

Structuri de odihnă (vile turistice, sate 

de vacanță și alte structuri de odihnă) 357 8 145,7 - 

Tabere de vacanță pentru elevi 500 - 42,6 - 

Ponderi mai însemnate în numărul total al turiştilor străini cazaţi în structurile de primire 

turistică colective cu funcţiuni de cazare le-au revenit turiştilor sosiţi din România (37,1%), Ucraina 

(9,3%), Germania (9,1%), Spania (9,0%), Federaţia Rusă (5,1%), Polonia (4,1%), Portugalia (3,2%), 

Ungaria (2,9%), Israel (2,6%), Italia (2,5%), Austria (2,1%),  Olanda (1,8%), Franţa (1,7%), Regatul 

Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord (1,6%), Georgia (1,4%),  Belgia (1,2%),  Republica Cehă 

(0,9%), S.U.A. (0,7%), Armenia (0,9%), Macedonia (0,7%), India (0,6%), Letonia (0,4%). 

În ianuarie-decembrie 2019 în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au 

fost înregistrate 13178 înnoptări ale turiştilor, din care 9791 înnoptări ale cetăţenilor moldoveni 

(74,3% din total înnoptări) şi 3387 înnoptări – ale nerezidenţilor (25,7%).  

Indicele de utilizare netă al locurilor de cazare pe total structuri de primire turistică colective, în 

ianuarie-decembrie 2019, a constituit 18,0%  tabere de vacanţă 67,7%, la structuri de odihnă 3,0%, la 

hoteluri şi structuri similare 11,6%. 

Durata medie a şederii pe total structuri de primire, în ianuarie-decembrie 2019 a fost de 2,9 

zile,  structuri de odihnă 2,0 zile, hoteluri şi structuri similare 3,0 zile. 

Grafic 6. Numărul turiștilor 2014-2019 (persoane) 
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6. Infracţiuni 

Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne, în ianuarie-decembrie 2019, numărul 

infracţiunilor înregistrate a constituit 634 cazuri şi s-a micşorat cu 20 cazuri, în comparaţie cu 

ianuarie-decembrie 2018.  Infracţiunile comise pe teritoriul raionului constituie 2,0% din numărul 

total de infracţiuni săvârşite pe teritoriul ţării.  
 

Tabel 7. Tipurile de infracțiuni înregistrate 

 Ianuarie-decembrie 2019 
Ianuarie-decembrie 2019 în % față de 

ianuarie-decembrie 2018 

Infracțiuni înregistrate - total 634 96,9 

din care:  

 

  

omoruri  3 75,0 
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violuri 11 de 2,8 ori 

tâlhării 1 - 

jafuri 4 133,3 

furturi 211 61,3 

huliganism 19 140,9 

infracțiuni legate de droguri 11 33,3 

vătămarea intenționată gravă 3 30,0 

 

Cele mai răspândite infracţiuni contra patrimoniului rămân a fi furturile averii personale şi de 

stat, în ianuarie-decembrie 2019 au fost înregistrate 211 cazuri, ponderea acestora în total infracţiuni 

înregistrate fiind de 2,0%.  

Din numărul total 634 de infracţiuni înregistrate, 70 constituie infracţiuni grave.  

Conform datelor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale ale Ministerului 

Afacerilor Interne, în ianuarie-decembrie 2019 pe teritoriul raionului s-au înregistrat 45 incendii, care 

au determinat pierderi în sumă de 530,5 mii lei. În urma acestor incendii au decedat 6 persoane şi au 

fost traumate 4 persoane. Numărul incendiilor comparativ cu ianuarie-decembrie 2018 s-a micşorat 

cu 16,7%.  

                                                         7. Agricultură 

Suprafața însămânțată a culturilor agricole sub roada anului curent în întreprinderile agricole 

şi gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor 10 ha şi peste a constituit  23817 ha sau 

cu 4532 ha (23.5%) mai mult față de perioada respectivă a anului 2018. 

Tabel 8. Suprafețele însămânțate cu culturi agricole sub roada anului 2019  

 

Suprafețele însămânțate  
Structura suprafețelor 

însămânțate, % 

hectare 
 în % față 

2018 
2019 2018 

Suprafața însămânțată - total 23817 123.5 100 100 

din care:     

Cereale și leguminoase pentru boabe 15271 126.9 64.1 61.3 

din care:     

grâu de toamnă și primăvară 7331 113.5 30.8 32.9 

orz de toamnă și primăvară 321 137.8 1,4 1,4 

porumb 7385 141.9 31.0 26.5 

leguminoase boabe 155 142.2 0,7 0,5 

Culturi tehnice 8466 117.9 35.5 38.3 

din care:     

sfeclă de zahăr (industrială) 55 11.7 0.2 2.1 

tutun -    

floarea soarelui 7842 123.9 32.9 34.5 

soia    0.03 

rapiță de toamnă 554 146.9 2.4 1.7 

Cartofi, legume și culturi bostănoase 

alimentare 
30 De 4 ori 0.12 0,8 

din care:     

cartofi     

legume de câmp 27 De 4 ori 0,12 0,08 
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Suprafețele însămânțate  
Structura suprafețelor 

însămânțate, % 

hectare 
 în % față 

2018 
2019 2018 

culturi bostănoase alimentare     

Culturi pentru nutreț 50 82.0 0.21 0,3 

 

Diagrama 3. Structura suprafețelor însămînțate 2009 comparativ 2019 (%) 
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Producția vegetală. Conform datelor prezentate de întreprinderile agricole și gospodăriile 

țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor agricole de 50 ha și peste¹ conform stării la 1 ianuarie  

anul curent.  

Tabel 9. Recolta globală și roada medie la 1 hectar pe principalele culturi agricole  

  

Recolta globală obținută – 

total  
Roada medie la 1 hectar,  

tone 
în % față de 

2018 
chintale  

în % față de 

2018 

Cereale și leguminoase pentru boabe - 

total2 

77739 136.0 50.6 

 

124.9 

 

 

din care:     

grâu de toamnă și primăvară2 28315 157.1 38.6 162.8 

orz de toamnă și primăvară2       672 175.4 21.5 172 

porumb pentru boabe 47923 124.2 64.1 101.1 

Floarea-soarelui2 20880 119.2 26.4 120.5 

Sfeclă de zahăr2 2020 76.2 367.3 65.1 
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Recolta globală obținută – 

total  
Roada medie la 1 hectar,  

tone 
în % față de 

2018 
chintale  

în % față de 

2018 

Soia  -    

Cartofi -    

Legume de câmp 590 57.2 201.5 37.1 

Fructe sămânțoase 4756 92.8       166.3 98.9 

Fructe sâmburoase 1350 49.3 23.0 47.7 

Pomușoare 22 - 12.9 12.9 

Struguri - total        621 63.6 24.6 65.6 

¹  La 1 ianuarie - gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor agricole de 50 hectare și peste 

a. 2019 - gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor agricole de 10 hectare și peste 

²  La 1 ianuarie - în masă fizică la recoltare 

a. 2019 - în masă după finisare 

Producția animală. În ianuarie-decembrie 2019, în raport cu aceeași perioadă a anului 

precedent, în întreprinderile agricole și  gospodăriile țărănești (de fermier), care au la bilanț animale 

a fost înregistrată micsorarea producției de ouă cu 15.6 %,  producția (creșterea) vitelor și păsărilor 

(în masă vie) s-a majorat  cu 10.8 %, si producția de lapte s-a majorat  19.9% .  

În ianuarie-decembrie 2019 s-a înregistrat micsorarea sporului zilnic în greutate la creșterea și 

îngrășarea bovinelor cu 4.3 %, iar a porcinelor s-a micşorat cu 6.2 % față de ianuarie-decembrie 

2018. Productivitatea medie de lapte la o vacă s-a micşorat cu 11.3% față de perioada similară a 

anului precedent.  

Tabel 10 Efectivul de animale în gospodăriile de toate categoriile pe principalele specii  
 La 1 ianuarie 2019 

Ponderea  

(în % față  

de total) capete 

în % față  

de situația la  

1 ianuarie 

2018 

Bovine - total 4611 

 

93.2 100,00 

din care:    

 întreprinderile agricole 202 200.0 4.4 

 gospodăriile populației  4409 90.9 95.6 

din ele vaci – total 

din care: 

3081 100 100,0 

întreprinderile agricole 93 105.7 3.0 

gospodăriile populației  2988 99.8 97,0 

Porcine - total 13603 96.2 100,0 

din care:    

întreprinderile agricole 7400 103.5 54.4 

gospodăriile populației  6203 88.7 45.6 

Ovine și caprine - total 25905 89.0 100,0 

din care:    

întreprinderile agricole    

gospodăriile populației  25905 89.0 100,0 

Cabaline - total 1829 91.5 100,0 

din care:    

întreprinderile agricole    
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 La 1 ianuarie 2019 

Ponderea  

(în % față  

de total) capete 

în % față  

de situația la  

1 ianuarie 

2018 

gospodăriile populației 1829 91.5 100,0 

Păsări - întreprinderile agricole 140379 94.2 x 
 Întreprinderile agricole și  gospodăriile țărănești (de fermier) care au la bilanț animale  

8. Investiţiile în active imobilizate  

În ianuarie-decembrie 2019 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 326225,8 mii 

lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat 

o creştere cu 41,4% (în preţuri comparabile). 

Investiţiile în imobilizări necorporale, în ianuarie-decembrie 2019, au înregistrat o descreştere 

cu 29,5% faţă de ianuarie-decembrie 2018. Investiţiile în imobilizările corporale au însumat 324092,5 

mii lei, fiind în creştere cu 42,4% faţă de perioada similară a anului precedent. 

                              Tabel 11.  Structura investiţiilor în active imobilizate în ianuarie-decembrie 2019 

 
Realizări,  

mii lei 

În % faţă de: 

ianuarie-

decembrie 2018 
total 

Investiţii în active imobilizate – total 326225,8 141,4 100,0 

Imobilizări necorporale 2133,3 70,5 0.7 

Imobilizări corporale 324092,5 142,4 99,3 

din care:    

clădiri rezidenţiale 9792,3 287,4 3,0 

clădiri nerezidenţiale 52711,3 109,0 16,2 

construcţii inginereşti 117596,5 152,7 36,0 

maşini, utilaje, instalaţii de transmisie 121476,2 156,8 37,2 

mijloace de transport 12831,7 116,1 3,9 

alte imobilizări corporale 

terenuri 

6199,5 

              3452,8 

101,8 

           80,6 

1,9 

                 1,1 

Din total investiţii realizate în ianuarie-decembrie 2019, cea mai mare pondere revine 

investiţiilor în maşini, utilaje, instalaţii de transmisie care a constituit 37,2%. 

Investiţii în active imobilizate pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului 

investiţional în ianuarie-decembrie 2019 au fost utilizate preponderent mijloacele proprii ale 

investitorului, care au constituit 151680,1 mii lei, reprezentând 46,5% din valoarea totală a 

mijloacelor utilizate pentru realizarea investițiilor. 

Tabel 12.Structura investițiilor în active imobilizate pe surse de finanţare în 2019 

 

Realizări, 

mii lei 

În % faţă de: 

ianuarie-

decembrie 2018 
total 
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Investiții în active imobilizate - total 326225,8 141,4 100,0 

din care, finanţate din contul:    

bugetului de stat 17901,3 92,2 5,5 

bugetelor unităţilor administrativ-

teritoriale 

66050,6 de 2,14 ori 20,2 

mijloacelor proprii  

credite şi împrumuturi interne 

151680,1 

             21660,4 

137,7 

de 2,41 ori 

46,5 

6,7 

surselor din străinătate 

    fondul rutier 

    fondul ecologic 

14804,7 

             29282,7 

         23903,6 

99,0 

          124,3 

          113,5 

4,5 

9,0 

7,3 

altor surse                  942,4 54,7 0,3 

În ianuarie-decembrie 2019, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor 

bugetare, au fost utilizate 83951,9 mii lei, ceea ce constituie 25,7% din total investiții. 

 

9. Construcţii 

În ianuarie-decembrie 2019, s-au eliberat 78 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale 

şi nerezidenţiale, în descreştere cu 2,5% faţă de ianuarie-decembrie 2018. 

                       Tabel 13. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-decembre 2019 
 

 

Total, număr 

În % faţă de: 

 
ianuarie-decembrie 

2018 
total 

Total  78 97,5 100,0 

din care pentru clădiri:    

 rezidenţiale (inclusiv pentru colectivităţi) 52 85,2 66,7 

nerezidenţiale 26 136,8 33,3 

În ianuarie-decembrie 2019 au fost date în exploatare 52 locuinţe ( case individuale de locuit) 

cu suprafaţa totală de 6249,8 m², sau de 2,6 ori   mai mult faţă de ianuarie-decembrie 2018. 

Tabel 14.  Locuinţe date în exploatare în ianuarie-decembrie 2019 

 Locuințe, unități 

Suprafaţa totală 

                      m2 
în % față de  

ianuarie-decembrie 2018 

Total 52 6249,8 de 2,6 ori 

case individuale de locuit 52 6249,8 de 2,6 ori 

 

 

10. Transporturi 

 

În ianuarie-decembrie 2019 întreprinderile de transport rutier din raion au transportat 49,6 mii 

tone de mărfuri, cu 22,5 % mai mult faţă de perioada similară din anul 2018. Parcursul mărfurilor a 

totalizat 3758,9 mii tone-km, de 3 ori mai mult decât în ianuarie-decembrie 2018.  
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Tabel 15. Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor realizat  de întreprinderile de transport 

rutier     

 

Ianuarie-

decembrie 

2019 

În % faţă de 

ianuarie-

decembrie 

2018 

decembrie 2019 

în % faţă de 

noiembrie 

2019 

în % faţă de 

decembrie 

2018 

Mărfuri transportate – mii tone 49,6 122,5 86,0 

de 37 

ori 

Parcursul mărfurilor – mii. tone-km 3758,9 de 3 ori 81,0 108,7 

Distanţa medie de transport a unei tone 

de marfă, pe întreprinderile de transport, 

km 75,7 de 2 ori 94,1 2,9 

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport rutier au constituit 0,3% 

din totalul volumului de mărfuri transportate de către întreprinderile de transport rutier din ţară, 

parcursul mărfurilor fiind de 0,1%.  

 
Tabel 16. Numărul mijloacelor de transport (proprii şi închiriate) la întreprinderile de transport rutier1  

 La 01.12.2018 La 01.12.2019 

Ianuarie-decembrie 2019 

în % faţă de ianuarie-

decembrie 2018 

Total, unităţi: 154 176 114,3 

din care:    

Autocamioane 11 24 218,2 

Autobuze şi microbuze de 

folosinţă generală - total 143 152 106,3 

Numărul de autovehicule (proprii şi închiriate) a întreprinderilor de transport rutier la 

01.12.2019 s-a majorat cu 22 unităţi faţă de 01.12.2018. 

 

Tabel 17. Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor realizat cu autobuze  

şi microbuze, în ianuarie-decembrie 2019 

 
Mii pasageri 

În % faţă de ianuarie-

decembrie 2018 

Pasageri transportaţi – total, mii pasageri 2602,4 104,5 

Parcursul pasagerilor – total, mii pasageri-

km 92252,7 99,3 

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuze şi microbuze de folosinţă generală în 

ianuarie-decembrie 2019 a constituit 2602,4 mii pasageri, comparativ cu ianuarie-decembrie 2018 

majorându-se cu 4,5 %. 

Parcursul pasagerilor cu autobuze şi microbuze de folosinţă generală a constituit 92252,7 mii 

pasageri-km, cu 0,7 % mai puţin faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent.  

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuze şi microbuze de folosinţă generală a constituit 

2,6% din totalul pe ţară; parcursul pasagerilor cu autobuze şi microbuze a înregistrat 2,6% din totalul 

pe ţară. 

 

 

 

 

 

 
Ex:A.Gorun 
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