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Informaţie succintă privind situaţia social-economică
a raionului Ungheni în ianuarie-decembrie 2020

Situaţia demografică în  ianuarie-decembrie  2020 a  fost  determinată  de  o  descreştere  a
numărului  născuţi-vii(1134)  cu 4,9% şi  o  creştere  a  numărului  persoanelor  decedate(1283)  cu
10,7% la sută. De asemenea a fost înregistrată o descreştere căsătoriilor(486) cu 23,2% la sută.
Numărul divorţurilor(376), a scăzut cu 22,3 la sută.

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul IV 2020 a fost de
6991,8 lei, în creştere cu 14,7% faţă de trimestrul IV 2019 şi cu 13,8% mai mic comparativ cu
câştigul salarial mediu pe ţară (8107,5 lei).

Numărul  şomerilor  oficial  înregistraţi, conform  datelor  Agenţiei  Naţionale  pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, la 1 ianuarie 2021 a constituit 916 persoane, în creştere cu 16,7 la sută
comparativ cu 1 ianuarie 2020. 

Investiţiile  în  active  imobilizate  din  contul  tuturor  surselor  de  finanţare  realizate  în
perioada  de  raport  au  însumat  374389,5  mii  lei,  fiind  în  creştere  cu  14,8% faţă  de  ianuarie-
decembrie  2019.  Sursa  principală  de  finanţare  a  investiţiilor  a  fost  mijloacele  proprii  ale
investitorului, ponderea cărora a constituit 25,2%.

Parcursul mărfurilor  realizat de întreprinderile de transport rutier în ianuarie-decembrie
2020 a însumat 907,7 mii tone-km, cu 75,9% mai puţin decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a
anului precedent.

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport rutier  a constituit
42,8 mii tone, cu 13,7% mai puţin faţă de perioada similară a anului  2019.

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele  de folosinţă generală a
fost de 1685,5 mii, în descreştere cu 35,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 
Zona  Economică  Liberă  Ungheni-Business –  investiţiile  efectuate  de  rezidenţii  Zonei
Economice  Libere  “Ungheni-  Business”,  care  pe parcursul  a  12 luni  ale  anului  2020 au avut
vânzari nete 2372,6 mln. lei,  investiţii – 7,69 mln USD 3099 angajaţi. Astfel, această structură,
rămâne extrem de importantă pentru economia raionului.

Principalii indicatori ai situaţiei social-economice 

a raionului Ungheni în ianuarie-decembrie 2020

Ianuarie-decembrie 2020

valoarea absolută
în % faţă de ianuarie-

decembrie 2019

Câştigul salarial mediu lunar, lei 6991,81 114,72

Numărul şomerilor oficial înregistraţi (la 01.01.2021, 
persoane 916 116,7

Investiţii în active imobilizate din contul tuturor 
surselor de finanţare, mii lei 374389,5 114,8

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de 
transport rutier, mii tone-km 907,7 24,1

Mărfuri transportate de întreprinderile de transport
rutier, mii tone 42,8 86,3

Parcursul pasagerilor cu autobuze şi microbuze,   mii
pasageri-km 48554,8 47,4

Pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze,    
mii pasageri: 1685,5 64,8
1 Trimestrul IV
2 Trimestrul IV 2020 în % faţă de trimestrul IV 2019
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             Conform datelor prezentate de către Direcţia deservire fiscală Ungheni, numărul 
contribuabililor luaţi la evidenţă fiscală constituie 8897 unităţi, dintre care:

Numărul contribuabililor pe forme juridice (unități, %)

Forma organzatorico
juridică

Nr. Contribuabililor la
31.12.2020

Inclusuv
Înregistraţi Radiaţi

Întreprindere Individuală 867 21 70
Gospodării Ţărăneşti 585 23 971
Societăţi cu răspundere 
limitată

1332 83 52

Altele 890 27 8
Total 8974 154 1101
Date prezentate de DDF Ungheni, Serviciul Fiscal de Stat

 Situaţia demografică

Evoluţia proceselor demografice în ianuarie-decembrie 2020 se caracterizează prin următorii
indicatori principali ai mişcării naturale a populaţiei:

Ianuarie-decembrie Ianuarie-decembrie 2020 în % faţă
de ianuarie-decembrie 20192019 2020 1

Născuţi-vii, persoane 1193 1134 95,1

Decedaţi, persoane 1159 1283 110,7

din care, copii sub 1 an 11 9 81,8

Sporul natural +34 -149 x

Numărul căsătoriilor 633 486 76,8

Numărul divorţurilor 480 373 77,7
1 Date preliminare

Conform datelor preliminare, în ianuarie-decembrie 2020 au fost înregistraţi 1134 născuţi-
vii, cu 4,9 la sută mai puţin comparativ cu perioada similară din anul precedent. 

Numărul persoanelor decedate a fost de 1283 cu 10,7% mai mult comparativ cu perioada
ianuarie-decembrie 2019.  Numărul copiilor decedaţi în vârstă sub 1 an în această perioadă s-a
micşorat cu 18,2%.

În  ianuarie-decembrie  2020  au  fost  înregistrate  486  căsătorii,  numărul  acestora  fiind  în
scădere   cu  23,2  la  sută  în  comparaţie  cu  ianuarie-decembrie 2019.   Conform  Hotărârilor
Judecătoreşti numărul divorţurilor oficial înregistrate a fost de 376, cu 22,3 la sută mai puţin faţă
de perioada corespunzătoare din anul trecut.

Migraţia internă

Numărul de sosiri: Numărul de plecări: Sporul de migraţie:
în

localităţile
urbane

în
localităţile

rurale

din
localităţile

urbane

din  localităţile
rurale urban rural

Total, persoane 277 335 280 728 -3 -393
     inclusiv:
Sub vârsta aptă de muncă (0-15 ani) 2 2 2 2 0 0

În vârsta aptă de muncă       254      278       232          679      22     -401
(femei 16-56, bărbaţi 16-61)

Peste vârsta aptă de muncă        21        55        46            47               -25         8
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(femei 57+, bărbaţi 62+)  

Conform datelor furnizate  de către  Registrul de Stat  al  Populaţiei,  în ianuarie-decembrie
a.2020, în raion au sosit 612 persoane  şi au plecat 1008 persoane, prin urmare sporul de migraţie 
 a constituit (-396) persoane. 

3. Piaţa muncii 

În trimestrul IV 2020, câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat a fost de
6991,8 lei, în creştere cu 14,7% faţă de trimestrul IV 2019 şi cu 13,8% mai mic comparativ cu
câştigul salarial mediu pe ţară (8107,5 lei). 

În sfera bugetară în trimestrul IV 2020 salariul mediu lunar a constituit 6799,9 lei cu 21,0%
mai mult faţă de trimestrul IV 2019, iar în sectorul economic (real) acest indicator a constituit
7109,0 lei lei şi s-a mărit cu 11,0% faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul IV 2020, pe activităţi economice1

Activităţi economice Lei

În % faţă de: 

trimestrul IV 2019 trimestrul III 2020

Total economie 6991,8 114,7 106,5

Agricultură, silvicultură şi 
pescuit

6018,8 116,3 117,9

Industrie 7424,9 109,0 98,3

Administraţie publică şi 
apărare; asigurări sociale 
obligatorii

8057,1 130,0 110,4

Învăţământ 7054,9 124,5 111,5

Alte activităţi de servicii 4697,4 110,7 77,5

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 2021 în
căutarea  unui  loc  de  muncă se  aflau  916 şomeri  înregistraţi,  2,7% fiind  disponibilizaţi  de  la
unităţile economice. Din numărul total de şomeri, 49,0 la sută o constituie femeile. Circa 3,4% din
şomerii înregistraţi de la începutul anului beneficiază de ajutor de şomaj, mărimea medie a căruia
a fost în luna decembrie 2020 de 1248 lei. La un loc liber de muncă, anunţat de către întreprinderi,
reveneau în medie 2,5 şomeri.

 4. Sănătatea

Conform datelor Ministerului Sănătăţii, morbiditatea populaţiei de unele boli infecţioase în
ianuarie-decembrie 2020 se caracterizează prin majorarea cazurilor de îmbolnăviri  prin 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.

Morbiditatea populaţiei, pe principalele boli infecţioase

Ianuarie-decembrie 2020 Cazuri la 100 000 locuitori

total, cazuri
în % față de

ianuarie-
decembrie 2019

ianuarie-
decembrie 2019

ianuarie-decembrie
2020

Infecţii intestinale
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Ianuarie-decembrie 2020 Cazuri la 100 000 locuitori

total, cazuri
în % față de

ianuarie-
decembrie 2019

ianuarie-
decembrie 2019

ianuarie-decembrie
2020

Infecții intestinale acute 58 14,1 350,82     49,7

inclusiv dizenterie bacteriană                   0               0,00   8,57        0,00

Hepatite virale

Hepatite virale – total 0 0,00   3,43        0,00

din care: 
Hepatita A 0 0,00   0,00        0,00

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

Infecții imunodirijabile

Varicela 234 125,1 160,23        200,51

Hepatită virală B 0 0,00 0,00            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

0
0
1
2
3
2

21

24
1
0

0,00
0,00
0,00
0,00

         4,3
25,0
95,5

126,3
0,00
0,00

5,14
0,00
0,00
0,00

59,12
6,85

18,85

16,28
0,00
0,00

           0,00
           0,00
           0,86
           1,71
         2,57

           1,71
         17,99

          20,56
           0,86
           0,00

Infecţii respiratorii acute

Infecţii acute ale căilor respiratorii cu 
localizări multiple

8082 95,8 7231,1 6925,15

Gripă
Pneumonii, bronhopneumonii acute
Infecţia cu Coronavirus de tip nou
(COVID-19)

82
2101

1812

 103,8
71,8

0,00

67,69
2506,3

0,00

      70,26
   1800,27

1552,63

Boli infecţioase „social determinate”

Tuberculoza organelor respiratorii 39 75,0  44,56     33,42

Sifilis 16         51,6            26,56       13,71

Infecţie gonococică 29 80,6i  30,85      24,85

Pediculoză
Scabia
Infecţie meningococică
Boala Lyme(Borelioză acariană)

16

26
0
0

69,6

100,0
0,0
0,0

 19,71

22,28
  0,00
  0,00

      13,71

     22,28
       0,00
       0,00

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 37,1% mai puţin comparativ cu perioada similară din
anul precedent. 

Numărul de turişti sosiţi în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se
prezintă în felul următor:

Ianuarie-decembrie 2020 Ianuarie-decembrie 2020 în % faţă de
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ianuarie-decembrie 2019

total, turişti din care, nerezidenţi total, turişti din care, nerezidenţi

Total 2379 640 62,9 36,9

din care:

Hoteluri și moteluri 1437 609 49,9 36,0

Pensiuni turistice şi agroturistice 26 26 59,1 78,8

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de 
vacanţă şi alte structuri de odihnă) 916 5 de 2,6 ori 62,5

Tabere de vacanţă pentru elevi 0 0 0 0

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  (78,0%),
Ucraina (4,7%), Federaţia Rusă (1,4%),  Portugalia (3,1%), Ungaria (1,4%), Italia (1,4%), Belgia
(5,0%),  S.U.A. (0,6%)

Numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de
cazare, se prezintă astfel:

Ianuarie-decembrie 2020
Ianuarie-decembrie 2020 în % faţă de

ianuarie-decembrie 2019

total, înnoptări
din care, ale

nerezidenţilor
total, înnoptări

din care, ale
nerezidenţilor

Total 3667 1226 27,8 36,2

din care:

Hoteluri şi moteluri 2725 1195 48,5 36,2

Pensiuni turistice și agroturistice 26 26 24,3 32,9

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de 
vacanță și alte structuri de odihnă) 916 5 de 2,6 ori 62,5
Tabere de vacanță pentru elevi 0 0 0 0

În ianuarie-decembrie 2020 în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare
au fost înregistrate 3667 înnoptări ale turiştilor, din care 2441 înnoptări ale cetăţenilor moldoveni
(66,5% din total înnoptări) şi 1226 înnoptări – ale nerezidenţilor (33,4%). 

Indicele  de  utilizare  netă  al  locurilor  de  cazare  pe  total  structuri  de  primire  turistică
colective, în ianuarie-decembrie 2020, a constituit 6,0% la structuri de odihnă 8,8%, la hoteluri şi
structuri similare 5,6%.

Durata medie a şederii pe total structuri de primire, în ianuarie-decembrie 2020 a fost de 2,5
zile,  structuri de odihnă 2,0 zile, hoteluri şi structuri similare 2,9 zile.

6. Infracţiuni

Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne, în ianuarie-decembrie 2020, numărul
infracţiunilor înregistrate a constituit  562 cazuri şi s-a micşorat cu 72 cazuri,  în comparaţie cu
ianuarie-decembrie 2019.  Infracţiunile comise pe teritoriul raionului constituie 2,1% din numărul
total de infracţiuni săvârşite pe teritoriul ţării. 

Tipurile de infracţiuni înregistrate

Ianuarie-decembrie 2020
Ianuarie-decembrie 2020 în % față de ianuarie-

decembrie 2019

Infracțiuni înregistrate - total 562 88,6

din care: 
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omoruri 4 133,3
violuri 5 45,5

tâlhării 0 -

jafuri 4 100,0

furturi 187 88,6

huliganism 20 105,3

infracțiuni legate de droguri 30 de 2,7 ori
vătămarea intenționată gravă 9 de 3,0 ori

Cele mai răspândite infracţiuni contra patrimoniului rămân a fi furturile averii personale şi
de stat,  în  ianuarie-decembrie  2020 au fost  înregistrate  187 cazuri,  ponderea  acestora  în  total
infracţiuni înregistrate fiind de 2,3%. 

Din numărul total 562 de infracţiuni înregistrate, 60 constituie infracţiuni grave. 

Conform datelor  Serviciului  Protecţiei  Civile  şi  Situaţiilor  Excepţionale  ale  Ministerului
Afacerilor Interne, în ianuarie-decembrie 2020 pe teritoriul raionului s-au înregistrat 94 incendii,
care au determinat  pierderi  în sumă de 1549,9 mii  lei.  În urma acestor  incendii  au decedat  8
persoane şi a fost traumată  1 persoană.  Numărul incendiilor comparativ cu ianuarie-decembrie
2019 s-a mărit de 2,1 ori. 

                                                                      7. Agricultură

Suprafaţa  însămânţată  a  culturilor  agricole  sub  roada  anului  curent  în  întreprinderile
agricole  şi gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor 10 ha şi peste a constituit
24584 ha sau cu 3.2% mai mult față de perioada respectivă a anului 2019.

Suprafețele însămânțate cu culturi agricole sub roada anului 2020  se caracterizează prin
următoarele date:

Suprafețele însămânțate 
Structura suprafețelor

însămânțate, %

hectare
 în % față

2019
2020 2019

Suprafața însămânţată - total 24584 103.2 100 100

din care:
Cereale şi leguminoase pentru boabe 15616 102.2 63.5 64.1

din care:
grâu de toamnă şi primăvară 5784 78.8 23.5 30.8

orz de toamnă şi primăvară 222 69.1 0.9 1.4

porumb 9567 129.5 39 31

leguminoase boabe 29 18.7 0,1 0,7

Culturi tehnice 8895 105.1 36.2 35.5

din care:
sfeclă de zahăr (industrială) - - -            -

tutun - - - -

floarea soarelui 8629 110 35.6 32.9

soia - - - -

rapiță de toamnă 147 26.5 0.6 2.4

Cartofi, legume şi culturi bostănoase 
alimentare

46 153.3 0.2 0,12

din care:
cartofi
legume de câmp         40 148.1 0.2 0.12

culturi bostănoase alimentare
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Suprafețele însămânțate 
Structura suprafețelor

însămânțate, %

hectare
 în % față

2019
2020 2019

Culturi pentru nutreţ 27 54 0.11 0,21

Producţia 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. 

Recolta globală și roada medie la 1 hectar pe principalele culturi agricole se prezintă astfel:

 

Recolta globală obținută –
total 

Roada medie la 1 hectar, 

tone
în % față de

2019
chintale 

în % față de
2019

Cereale și leguminoase pentru boabe - 
total2

13232 17.0 10.3
   20.3

din care:
grâu de toamnă și primăvară2 28315 20.2 9.8 25.4

orz de toamnă și primăvară2       180 27 8.2 38.1

porumb pentru boabe 7266 15.1 10.7 16.7
Floarea-soarelui2 11515 55.1 13.4 50.7
Sfeclă de zahăr2 - - - -
Soia -
Cartofi -
Legume de câmp 1192 20.1 317 157.3
Fructe sămânțoase 2243 47.1       47.0 28.3
Fructe sâmburoase 1251 92.6 24.8 107.8
Pomușoare 40 181.1 23.5 182.2
Struguri - total        606 97.6 26.4 107.3

¹  La 1 ianuarie - gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor agricole de 50 hectare și peste
a. 2020 - gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor agricole de 10 hectare și peste

²  La 1 ianuarie - în masă fizică la recoltare
a. 2020 - în masă după finisare

Producţia animală.  În ianuarie-decembrie 2020, 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 15.7 %,  producția (creșterea) vitelor și
păsărilor (în masă vie) s-a majorat  cu 6.9 %, si producția de lapte s-a majorat  89.7% . 

În ianuarie-decembrie 2020 s-a înregistrat majorarea sporului zilnic în greutate la creșterea
și  îngrășarea  bovinelor  cu  32.6  %,  iar  a  porcinelor  s-a  micşorat  cu  1.8  % față  de  ianuarie-
decembrie 2019. Productivitatea medie de lapte la o vacă s-a majorat cu 88.5% față de perioada
similară a anului precedent. 

Efectivul de animale în gospodăriile de toate categoriile pe principalele specii se prezintă
după cum urmează:

La 1 ianuarie 2020
Ponderea 
(în % față 
de total)capete

în % față 
de situația la 

1 ianuarie
2019

Bovine - total 3817 82.8 100,00

8



La 1 ianuarie 2020
Ponderea 
(în % față 
de total)capete

în % față 
de situația la 

1 ianuarie
2019

din care:

 întreprinderile agricole 286 141.6 7.5

 gospodăriile populației 3531 80.1 92.5

din ele vaci – total

din care:

2540 100 100,0

întreprinderile agricole 121 130.1 4.8

gospodăriile populației 2419 80.9 95.2

Porcine - total 13603 91.1 100,0

din care:

întreprinderile agricole 6637 89.7 53.5

gospodăriile populației 5758 92.8 46.5

Ovine și caprine - total 20723 80.0 100,0
din care:

întreprinderile agricole

gospodăriile populației 20723 80.0 100,0

Cabaline - total 1572 85.9 100,0

din care:
întreprinderile agricole

gospodăriile populației 1572 85.9 100,0

Păsări - întreprinderile agricole 144567 103.0 x
 Întreprinderile agricole și  gospodăriile țărănești (de fermier) care au la bilanț animale 

     Conform datelor prezentate de DTSA Ungheni, la situatia de 01.01.2021 au fost înregistrate, în baza de 
date, un efectiv de animale, după cum urmează:

 Bovine              -  5400
 Porcine             - 30776
 Ovine               -  30481
 Căprine            -    7000
 Cabaline           -   2000
 Păsări               -656431
 Iepuri               -  14650

La situația de 31.12.2020 în raion activează, în domeniul alimentar 1410 operatori, care se clasifică:
Numărul TOTAL de agenți
economici autorizați sanitar-
veterinar în domeniul comerț

magazine alimentare                                     - 552
gheretă comercială                                        - 251
unitate comercială                                        -   14
magazine specializate                                  –   24
market                                                          -     8

Numărul TOTAL de agenți
economici autorizați sanitar-

veterinar în domeniul de alimentație
public

Restaurant / sală de festivități                      -   26
Cafenele                                                       -   45
Baruri                                                            -  51
Cantine                                                         - 118
Tabără cu sejur  de zi                                   -    0
Tabără de odihnă pentru copii                      -   0
Tabără cu sejur  de zi în cadrul școlilor        -   0
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8. Investiţiile în active imobilizate 

În ianuarie-decembrie 2020 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 374389,5
mii lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a
marcat o creștere cu 14,8% (în preţuri comparabile).

Investiţiile în imobilizări necorporale, în ianuarie-decembrie 2020, au înregistrat o creştere
cu  26,6%  faţă  de  ianuarie-decembrie  2019.  Investiţiile  în  imobilizările  corporale  au  însumat
371689,1 mii lei, fiind în creştere cu 14,7% faţă de perioada similară a anului precedent.

                               Structura investiţiilor în active imobilizate în ianuarie-decembrie 2020

Realizări, 
mii lei

În % față de:
ianuarie-

decembrie 2019
total

Investiţii în active imobilizate – total 374389,5 114,8 100,0

Imobilizări necorporale 2700,4 126,6 0.7

Imobilizări corporale 371689,1 114,7 99,3

din care:

clădiri rezidenţiale 16379,1 167,3 4,4

clădiri nerezidenţiale 96537,8 183,1 25,8

construcţii inginereşti 91958,5 78,2 24,6

maşini, utilaje, instalaţii de transmisie 135045,6 111,2 36,1

mijloace de transport 13304,5 103,7 3,5

alte imobilizări corporale

terenuri

12899,3

              5551,3

de 2,1 ori

           160,8

3,4

                 1,5

Din  total  investiţii  realizate  în  ianuarie-decembrie  2020,  cea  mai  mare  pondere  revine
investiţiilor în maşini, utilaje, instalaţii de transmisie care a constituit 36,1%.

Investiţii  în  active  imobilizate  pe  surse  de  finanţare. Pentru  realizarea  procesului
investiţional  în  ianuarie-decembrie  2020 au  fost  utilizate  preponderent  mijloacele  proprii  ale
investitorului,  care  au  constituit  94046,4  mii  lei,  reprezentând  25,2%  din  valoarea  totală  a
mijloacelor utilizate pentru realizarea investiţiilor.

Structura investițiilor în active imobilizate pe surse de finanţare în ianuarie-decembrie 2020

Realizări,
mii lei

În % faţă de:

ianuarie-
decembrie 2019

total

Investiţii în active imobilizate - total 374389,5 114,7 100,0
din care, finanţate din contul:

bugetului de stat 31616,5 176,6 8,4
bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale

61817,4 93,6 16,5

mijloacelor proprii 
credite şi împrumuturi interne

94046,4
             64206,3

62,0
de 2,9 ori

25,2
17,2

surselor din străinătate
    fondul rutier
    fondul ecologic

68416,7
             32529,8

         19533,2

de 4,6 ori
          111,1
          81,7

18,2
8,7
5,2

altor surse                2223,2 de 2,4 ori 0,6
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În ianuarie-decembrie 2020, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor
bugetare, au fost utilizate 93433,9 mii lei, ceea ce constituie 25,0% din total investiţii.

                                         9. Construcţii

În  ianuarie-decembrie  2020,  s-au  eliberat  76  autorizaţii  de  construire  pentru  clădiri
rezidenţiale şi nerezidenţiale, în descreştere cu 2,6% faţă de ianuarie-decembrie 2019.

                       Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-decembre 2020

Total, număr În % faţă de:
ianuarie-decembrie

2019
total

Total 76 97,4 100,0
din care pentru clădiri:

 rezidenţiale (inclusiv pentru colectivităţi) 47 107,7 61,8

nerezidenţiale 29 111,5 38,2

În ianuarie-decembrie 2020 au fost date în exploatare 47 locuinţe (case individuale de locuit)
cu suprafaţa totală de 6992,1 m², sau cu 11,9%   mai mult faţă de ianuarie-decembrie 2019.

 Locuinţe date în exploatare în ianuarie-decembrie 2020

Locuinţe, unităţi

Suprafaţa totală

                      m2
în % faţă de 

ianuarie-decembrie
2019

Total 47 6992,1 111,9

case individuale de locuit 47 6992,1 111,9

10. Transporturi

În  ianuarie-decembrie 2020 întreprinderile de transport rutier din raion au transportat 42,8
mii tone de mărfuri,  cu 13,7 %  mai puţin faţă de perioada similară din anul 2019. Parcursul
mărfurilor a totalizat 907,7 mii tone-km, cu 75,9 %  mai puţin decât în ianuarie-decembrie 2019. 

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

Ianuarie-
decembrie

2020

În % faţă de
ianuarie-

decembrie 2019

decembrie 2020

în % faţă de
noiembrie 2019

în % faţă
decembrie  2019

Mărfuri transportate – mii tone 42,8 86,3 De 3,5 ori 86,4

Parcursul mărfurilor – mii tone-km 907,7 24,1 117,7 125,7

Distanţa medie de transport a unei tone de marfă, pe 
întreprinderile de transport, km 21,2 0,3 49,9 145,5

Volumul  mărfurilor  transportate  de  către  întreprinderile  de  transport  rutier  au  constituit
0,003% din totalul volumului de mărfuri transportate de către întreprinderile de transport rutier din
ţară, parcursul mărfurilor fiind de 0,0002%. 

Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor realizat cu autobuze 
şi microbuze, în ianuarie-decembrie 2020

Mii pasageri În % faţă de ianuarie-
decembrie 2019

Pasageri transportaţi – total, mii pasageri 1685,5 64,8                                   
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Parcursul pasagerilor – total, mii pasageri-km 
Parcursul  cu plata a taximetrelor- total, auto mii -km

48554,8
629,0

47,4  
73,7                         

Numărul  pasagerilor  transportaţi  cu  autobuze  şi  microbuze de  folosinţă  generală în
ianuarie-decembrie 2020 a constituit 1685,5 mii pasageri, comparativ cu ianuarie-decembrie 2019
micşorându-se cu 35,2 %.

Parcursul  pasagerilor  cu  autobuze  şi  microbuze  de  folosinţă  generală în  ianuarie-
decembrie  2020 a  constituit  48554,8  mii  pasageri-km,  cu  52,6 % mai  puţin  faţă  de perioada
corespunzătoare a anului precedent. 

Parcursul cu plată a taximetrelor de folosinţă generală în ianuarie-decembrie  2020 a
constituit  629,0 mii  autovehicole-km, fiind în creştere  cu 21,5 %  mai  puţin faţă  de perioada
similară a anului 2019.

         Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuze şi microbuze de folosinţă generală  a
constituit 3,0% din totalul pe ţară; parcursul pasagerilor cu autobuze şi microbuze a înregistrat
2,7% din totalul pe ţară, iar parcursul taximetrelor a constituit 0,8% din totalul pe ţară.

Ex:A.Gorun
* Notă: Informaţia privind indicatori  a fost prezentată de către Direcţia pentru Statistică a raionului Ungheni, Direcţia deservire fiscală 
Ungheni, Centrul de sănătate Ungheni, DTSA Ungheni, administrația ZEL Ungheni-Business, www.statistica.gov.md 
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