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Сonstrucţii de locuinţe în anul 2008 
 
 
 
 

Biroul Naţional de Statistică comunică datele preliminare vizînd construcţia locuinţelor în anul 2008. În anul 2008 
din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 6152 apartamente cu suprafaţa totală de 623,2 mii 
m2, ceea ce a constituit 111,7% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost 
realizată, în principal, de agenţii economici din sectorul nestatal ale economiei naţionale, constituind 82,5% din 
volumul total al caselor de locuit date în folosinţă. 
 
 
Locuinţe date în folosinţă pe surse de finanţare şi medii de rezidenţă în anul 2008 se prezintă astfel: 

Locuinţe date în folosinţă 
suprafaţa totală, mii m2 

structura,% 

ianuarie - decembrie  
numărul 

apartamentelor 
construite, 

unităţi 
total 

în % faţă de 
ianuarie-

decembrie 2007 2008 2007 

Total 6152 623,2 111,7 100,0 100,0 
din care finanţare din contul:      

bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale 80 6,8 - 1,1 - 

mijloacelor proprii ale 
întreprinderilor 3313 260,2 de 1,5 ori 41,8 30,7 

mijloacelor proprii ale 
populaţiei 2151 303,5 93,4 48,7 58,3 

altor surse 608 52,7 85,6 8,4 11,0 
din total în:      

mediul urban 5410 537,6 115,9 86,3 83,2 
mediul rural 742 85,6 91,1 13,7 16,8 
 
 
Din contul mijloacelor proprii ale populaţiei în anul 2008 au fost date în folosinţă 2151 case de locuit individuale 
cu suprafaţa totală de 303,5 mii m2, constituind 48,7% din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe 
ţară (fiind în scădere cu 9,6 puncte procentuale faţă de anul 2007) şi 93,4% faţă de anul 2007. 
 
 
Pe medii de rezidenţă, în anul 2008, cea mai mare pondere a locuinţelor (86,3% din total) au fost date în folosinţă 
în mediul urban. Comparativ cu anul 2007 acest volum s-a majorat cu 3,1 puncte procentuale. 
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Locuinţe date în folosinţă în anul 2008 pe regiuni de dezvoltare se caracterizează prin următoarele date: 

Locuinţe date în folosinţă 
suprafaţa totală, mii m2 structura, % 

 Numărul 
apartamentelor 

construite, unităţi total în % faţă de 2007 
2008 2007 

Total 6152 623,2 111,7 100,0 100,0 
mun. Chişinău 4931 496,3 127,8 79,6 69,6 
Nord 504 51,3 79,9 8,3 11,5 
Centru 402 41,2 74,1 6,6 10,0 
Sud 179 19,2 63,6 3,1 5,4 
UTA Găgăuzia 136 15,2 77,2 2,4 3,5 

 
 
Distribuţia în profil regional arată că cel mai mare volum al construcţiilor de locuinţe s-a înregistrat în municipiul 
Chişinău, unde au fost date în folosinţă 496,3 mii m2 de suprafaţă totală a caselor de locuit, ceea ce a constituit 
79,6% din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară sau în creştere cu 10 puncte procentuale 
faţă de anul 2007. 
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