
Comunicat statistic: Transportul de mărfuri şi pasageri în raionul 

Ungheni în perioada ianuarie –mai 2020 

 

Direcţia pentru Statistică a raionului Ungheni informează că, în ianuarie-mai 2020 

întreprinderile de transport rutier din raion au transportat 10.6 mii tone de mărfuri, fiind în 

scădere de 49,5% mai puţin faţă de perioada similară din anul 2019. Parcursul mărfurilor a 

totalizat 238,5 mii tone-km, sau de 84,1% mai puţin comparativ cu ianuarie-mai 2019. 
 

Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor realizat  de întreprinderile de transport rutier  
    

 
Ianuarie-

mai 2020 

În % faţă de 

ianuarie-mai 

2019 

Mai 2020 

în % faţă de 

aprilie 2020 

în % faţă de 

mai 2019 

Mărfuri transportate – mii tone 10,6 50,5 43,3 63,5 

Parcursul mărfurilor – mii. tone-km 238,5 15,9 27,7 10,9 

 

În luna mai 2020 întreprinderele de transport auto au transportat 2,60mii tone de mărfuri, 

de 56,7% mai puţin decît în luna aprilie şi respectiv cu 36,5% mai puţin comparativ cu luna mai 

2019. Parcursul mărfurilor în luna mai 2020 a totalizat 22,3 mii tone –km, de 72,3 % mai puţin 

în raport cu luna aprilie 2020 şi cu 89,1% mai puţin cu anul precedent 

 

Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor realizat cu autobuze  

şi microbuze, în ianuarie-mai  2020 

 

 
Mii 

pasageri 

În % faţă de 

ianuarie-mai 

2019 

Parcursul pasagerilor 

Mii 

pasageri- 

km 

în % faţă de 

ianuarie -

mai 2019 

Transport public cu autobuye şi 

microbuze 631,6 62,6 19911,9 51,1 

 

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuze şi microbuze de folosinţă generală în 

ianuarie mai 2020 a constituit 631,6  mii pasageri, comparativ cu ianuarie-mai 2019 majorându-

se cu 37,4 %. 

Parcursul pasagerilor cu autobuze şi microbuze de folosinţă generală a constituit 19911,9 

mii pasageri-km, de 48,9% mai puţin faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent.  
De menţionat, că conform  datelor furnizate de Biroul Naţional de Statistică, în luna aprilie 2020, cu 

transportul public, au fost transportați 949,7 mii pasageri, cu 89,3% mai puţin ca în luna corespunzătoare 

din anul 2019. O scădere semnificativă a numărului de pasageri transportați se observă atât în transportul 

aerian (-93,5%), rutier (-89,7%) cât și cel feroviar (-72,7%). Parcursul pasagerilor, în luna de raport a 

constituit 30,1 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 93,3% comparativ cu luna aprilie 2019. 

Epidemia de COVID-19 are un impact major asupra transporturilor,  epidemia adus la o scădere 

dramatică a activității de transport, în special a transportului de pasageri 

 

 
   Ex. A.Gorun 
 Tel: 023623054 

* Notă: Informaţia privind indicatori  a fost prezentată de către Direcţia pentru Statistică a raionului Ungheni 
 


