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PREFAŢĂ 

 

Publicația dată conține informații statistice despre situația economică, socială, și 

demografică a municipiului Chișinău. 

Actuala ediţie este structurată în 12 capitole, care cuprind informaţii din diverse domenii 

de activitate: date generale, situația demografică, salarizarea, sănătatea, turismul, 

infracționalitatea, agricultura, industria, investițiile în active imobilizate, construcțiile, 

transporturile. 

Datele pe unii indicatori sunt provizorii şi în ediţiile ulterioare pot fi rectificate conform 

precizărilor parvenite de la entitățile raportoare. Respectiv, unele date sunt precizate în 

comparaţie cu cele publicate în edițiile anterioare. 
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1. Informaţie succintă privind situaţia  
social-economică a mun. Chişinău  

în ianuarie-martie 2022 
Situaţia demografică în ianuarie-martie 2022 a fost determinată de o creștere a nivelului 

natalității cu 5,1%, iar  nivelul mortalității, nupțialității şi al divorțialității a înregistrat o 
descreștere cu 26,6%, 1,1% și 5,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. 

În trimestrul I 2022, câștigul salarial mediu lunar nominal brut, la unitățile din sectorul 
real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, care au sediul central în municipiul 
Chișinău, a constituit 11353,0 lei, fiind cu 18,7% mai mare decât media pe țară (9560,8 lei). 
Comparativ cu trimestrul I 2021, câștigul salarial a crescut cu 13,8% sau cu 1374,5 lei. 

Cifra de afaceri în industrie în ianuarie-martie 2022, a fost în creștere cu 35,1% 
comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. 

Investițiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanțare realizate în 
perioada de raport au însumat 3450,8 mil. lei, majorându-se cu 10,4% faţă de ianuarie-martie 
2021. Sursa principală de finanțare a investițiilor au fost mijloacele proprii ale investitorului, 
ponderea cărora a constituit 65,9%. 

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport rutier în ianuarie-martie 2022 
a însumat 571,6 mil. tone-km, cu 7,1% mai mult decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 
precedent. 

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport rutier a constituit 
1754,4 mii tone, majorându-se cu 33,1% comparativ cu ianuarie-martie 2021. 

Numărul pasagerilor transportați cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a 
fost de 9,0 mil. pasageri, majorându-se cu 23,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.  

Tabelul 1.1. Principalii indicatori ai situației social-economice a mun. Chişinău 
 în ianuarie-martie 2022 

 Valoarea 
absolută 

În % faţă de  
ianuarie-martie 

2021 

Născuți-vii, persoane 1 913 105,1 
Decedați, persoane 2 114 73,4 
Căsătorii 882 98,9 
Divorţuri 604 94,5 
Câştigul salarial mediu lunar1, lei 11 353,0 113,8 

Valoarea producției industriale, mil. lei (în preţuri curente) 9 140,12 109,7 
Investiţii în active imobilizate, mil. lei 3 450,8 110,4 
Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de  
transport rutier, mil. tone-km 571,6 107,1 
Mărfuri transportate de întreprinderile de transport rutier, mii tone 1 754,4 133,1 
Parcursul pasagerilor cu autobuze şi microbuze, mil. pasageri-km 265,3 157,3 
Pasageri transportați cu autobuze şi microbuze, mii pasageri 8 965,8 123,0 
______________________________________________________________ 

1  Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent 
de numărul de salariați, care își au sediul central în mun. Chișinău. 

2 Datele se prezintă pe cercul de întreprinderi cu activitate principală de industrie, cuprinse în cercetare statistică 
lunară: cu >20 angajați - exhaustiv, 4-19 angajați – eșantion. 
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2. Situația demografică1 

Evoluţia proceselor demografice în ianuarie-martie 2022 se caracterizează prin următorii 
indicatori principali ai mişcării naturale a populaţiei. 

 
Tabelul 2.1. Mișcarea naturală a populației 

 2021 20222 2022 în % faţă de 2021 

Născuţi-vii, persoane 1 820 1 913 105,1 
Decedaţi, persoane 2 881 2 114 73,4 

din care, copii sub 1 an 32 43 134,4 
Sporul natural -1 061 -201 18,9 
Căsătorii 892 882 98,9 
Divorţuri 639 604 94,5 

 
Conform datelor provizorii, în ianuarie-martie 2022 au fost înregistraţi 1913 născuţi-vii, cu 

5,1% mai mult comparativ cu perioada similară din anul precedent. 
Numărul persoanelor decedate a fost de 2114, cu 26,6% mai puțin comparativ cu aceeaşi 

perioadă a anului trecut. Numărul copiilor decedaţi în vârstă sub 1 an în această perioadă s-a 
majorat cu 34,4%, fiind de 43 persoane. 

În ianuarie-martie 2022 au fost înregistrate 882 căsătorii, numărul acestora s-a micșorat cu 
1,1% în comparaţie cu perioada de referință a anului 2021. Conform hotărârilor judecătoreşti 
numărul divorţurilor oficial înregistrate a fost de 604, micșorându-se cu 5,5% faţă de aceeași 
perioadă a anului trecut. 

 
Tabelul 2.2. Migrația internă, pe medii și sectoare, în ianuarie-martie 2022 

 
Numărul de sosiri în: Numărul de plecări din: Sporul migratoriu în: 

localităţi 
urbane 

localităţi 
rurale 

localităţi 
urbane 

localităţi 
rurale 

localităţi 
urbane 

localităţi 
rurale 

Total, persoane 3 625 323 1 892 169 1 733 154 
inclusiv:       

Sectorul Botanica 713 42 435 43 278 c 
Sectorul Buiucani 881 56 377 26 504 30 
Sectorul Centru 715 - 324 - 391 - 
Sectorul Ciocana 505 109 386 47 119 62 
Sectorul Rîscani 811 116 370 53 441 63 

Conform datelor furnizate de către Agenția Servicii Publice din Registrul de Stat al 
Populaţiei, în ianuarie-martie 2022, în municipiul Chişinău au sosit 3948 persoane şi au plecat 
2061 persoane, prin urmare sporul migratoriu a constituit 1887 persoane.  
 
 
 
 
______________________ 
1 Datele sunt prezentate conform ultimului domiciliu, după data evenimentului. 
2 Date provizorii. 
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3. Sănătate 

Conform datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, morbiditatea populației prin 
unele boli infecțioase în ianuarie-martie 2022 în municipiul Chișinău a înregistrat o tendinţă 
de creștere a cazurilor de îmbolnăvire prin escherichioze; infecție enterovirală; scarlatină; 
intoxicații și toxicoinfecții alimentare provocate de agenți nedeterminați; infecții intestinale 
acute provocate de agenți nedeterminați; varicelă; enterite, colite, gastroenterite provocate de 
agenți determinați, hepatită virală C cronică primar depistată; infecţii acute ale căilor 
respiratorii cu localizări multiple. 

 
Tabelul 4.1.  Morbiditatea populației prin principalele boli infecţioase, 

 în ianuarie-martie 2022 

 

 Total, 
cazuri 

în % față de 
ianuarie-martie 

2021 
Escherichioze 57 1 900,0 
Enterite, colite, gastroenterite provocate de agenți determinați 126 331,6 
Intoxicații și toxicoinfecții alimentare provocate de agenți 
nedeterminați 187 584,4 

Infecții intestinale acute provocate de agenți nedeterminați 890 494,4 
Tuberculoza organelor respiratorii 60 122,4 
Scarlatină 80 727,3 
Sifilis 109 118,5 
Infecție gonococică acută și cronică  47 65,3 
Varicelă 1 016 493,2 
Hepatită virală B cronică fără Delta antigen primar depistată  18 78,3 
Hepatită virală C cronică primar depistată 56 180,6 
Infecția cu virusul imunodeficienței umane (HIV) 23 104,6 
Infecție enterovirală 75 1 875,0 
Pediculoză 25 131,6 
Scabie 30 136,4 
Infecţii acute ale căilor respiratorii cu localizări multiple 31 034 155,2 
Pneumonii, bronhopneumonii acute  9 052 79,2 
Gripă 51 - 
Infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) 51 941 130,7 
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4. Turism 

Structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2022 au 
fost frecventate de 39,2 mii turişti sau de 3,5 ori mai mult comparativ cu ianuarie-martie 2021. 
Numărul turiştilor sosiți se prezintă în felul următor: 

 
Tabelul 5.1. Turişti sosiți în structurile de primire turistică colective  

cu funcțiuni de cazare, în ianuarie-martie 2022 

 

Ianuarie-martie 2022 
Ianuarie-martie 2022 în 

% faţă de ianuarie-
martie 2021 

Informativ:  
ianuarie-martie 2021 
în % față de ianuarie-

martie 2020 
total, 
turişti 

din care, 
nerezidenți 

total, 
turişti 

din care, 
nerezidenți 

total, 
turişti 

din care, 
nerezidenți 

Total  39 167 30 636 346,3 469,5 42,7 39,2 
din care:       

Hoteluri şi moteluri 30 087 25 451 348,4 436,2 40,6 39,3 
Cămine pentru vizitatori 1 677 650 251,4 - 84,0 - 
Pensiuni turistice şi 
agroturistice 2 516 1 687 581,1 926,9 28,0 25,6 
Structuri de întremare 1 225 20 155,3 - 68,1 - 
Structuri de odihnă (vile 
turistice, sate de vacanță, 
etc.) 3 662 2 828 466,5 556,7 45,9 47,9 

Ponderi mai însemnate în numărul total al turiștilor străini cazați în structurile de primire 
turistică colective cu funcțiuni de cazare le-au revenit celor sosiți din România (10,4%), S.U.A 
(5,3%), Federația Rusă (5,0%), Turcia (3,6%), Italia (2,1%) și Germania (1,8%). 

 
Tabelul 5.2.  Înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu 

funcțiuni de cazare, în ianuarie-martie 2022 
 

Ianuarie-martie 2022 
Ianuarie-martie 2022 în 

% faţă de ianuarie-
martie 2021 

Informativ:  
ianuarie-martie 2021 
în % față de ianuarie-

martie 2020 

total, 
înnoptări 

din care, 
nerezidenți 

total, 
înnoptări 

din care, 
nerezidenți 

total, 
înnoptări 

din care, 
nerezidenți 

Total  137 698 84 325 260,4 628,0 56,3 34,8 
din care:       

Hoteluri şi moteluri 86 545 72 211 491,1 591,4 38,1 34,7 
Cămine pentru vizitatori 17 946 650 105,2 - 92,3 - 
Pensiuni turistice şi 
agroturistice 

7 248 5 868 1 020,8 1 467,0 30,5 28,9 

Structuri de întremare 19 398 231 119,0 - 67,9 - 
Structuri de odihnă (vile 
turistice, sate de vacanta, 
etc.) 

6 561 5 365 549,5 655,9 41,9 41,6 

În ianuarie-martie 2022 în structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare 
au fost înregistrate 137,7 mii înnoptări ale turiștilor, din care 53,4 mii ale cetățenilor moldoveni 
(38,8% din total înnoptări) şi 84,3 mii înnoptări ale nerezidenților (61,2%). 
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Durata medie de ședere a unui turist în structurile de primire turistică colective, în ianuarie-
martie 2022 a constituit 4,5 zile, din care la hoteluri şi moteluri - 3,9 zile, cămine pentru 
vizitatori – 11,7 zile, pensiuni turistice şi agroturistice – 3,9 zile, structuri de întremare – 16,8 
zile și structuri de odihnă – 2,8 zile. 

În ianuarie-martie 2022 agențiile de turism şi turoperatorii au prestat servicii turistice la 
30,2 mii turiști şi excursioniști, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-martie 
2021 față de perioada respectivă a anului 2020 cu 514 turiști. Numărul de turiști şi excursioniști 
străini, care au beneficiat de serviciile agențiilor de turism şi turoperatorilor în perioada de 
raport, s-a cifrat la 3086 persoane, din care 1968 persoane sau 63,8% din total au sosit în scopuri 
de odihnă, recreere şi agrement; 299 persoane (9,7%) - în scopuri de afaceri şi profesionale, 819 
persoane sau 26,5% - în alte scopuri. Numărul de turiști şi excursioniști care au plecat în 
străinătate prin intermediul agențiilor de turism şi turoperatorilor, în perioada de raport, a 
totalizat 13,8 mii persoane. 

 
Tabelul 5.3. Numărul de turişti şi turişti-zile, după scopul vizitelor, 

 în ianuarie-martie 2022 
 

 
Ianuarie-martie 2022 

Ianuarie-martie 2022 în 
% faţă de anul 2021 

Informativ: Anul 
2021 în % față de 

anul 2020 
turişti turişti-zile turişti turişti-zile turişti turişti-zile 

Total  30 205 92 190 143,8 108,5 97,6 92,9 
Turism receptor (primirea 

cetățenilor străini) - total 
3 086 9 228 1 018,5 1 621,8 36,3 32,4 

din care, în scopuri de:       

afaceri şi profesionale 299 1 230 113,7 279,5 182,6 117,3 

odihnă, recreere şi agrement  1 968 1 684 4 920,0 1 305,4 5,9 10,2 

tratament - - - - - - 

alte scopuri 819 6 314 - - - - 
Turism emițător (deplasarea 

cetățenilor moldoveni în 
străinătate) - total 

13 832 79 344 111,4 98,1 76,2 91,4 

din care, în scopuri:       

afaceri şi profesionale 59 376 140,5 238,0 17,2 19,1 

odihnă, recreere şi agrement  13 707 78 379 111,3 98,1 78,3 94,5 

tratament 66 589 115,8 68,9 18,4 27,1 

alte scopuri - - - - - - 
Turism intern (deplasarea 

cetățenilor moldoveni în 
interiorul țării, în scop 
turistic) 

13 287 3 618 160,3 101,9 188,7 269,5 

Numărul turiștilor străini sosiți şi a turiştilor moldoveni care au plecat în străinătate, prin 
intermediul agenţiilor de turism şi turoperatorilor din mun. Chişinău, se prezintă astfel: 
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Tabelul 5.4. Numărul turiștilor străini sosiți şi a turiştilor moldoveni 
care au plecat în străinătate, pe țări, în ianuarie-martie 2022 

 Turiști străini sosiţi Turişti moldoveni plecați 
2022 2021 2022 2021 

Total 3 086 303 13 832 12 418 
din care:     

Austria 6 - 164 7 
Bulgaria 10 - 764 127 
Egipt - - 3 683 8 992 
Emiratele Arabe - - 589 310 
Federaţia Rusă 50 14 104 22 
Franţa 5 - 74 - 
Germania 7 - 79 5 
Grecia  48 - 9 - 
Israel 12 c 49 36 
Italia 8 c 70 c 
Polonia 10 - 542 - 
Republica Cehă - 4 41 - 
România  1 111 249 1 430 160 
S.U.A. 28 6 5 4 
Turcia  c 4 2 364 443 
Ucraina  1 599 12 2 334 1 592 
Alte ţări 190 9 1 531 718 

În perioada de raport, numărul de turişti şi excursioniști care au plecat în străinătate, prin 
intermediul agențiilor de turism şi turoperatorilor din municipiul Chișinău, a fost de 4,5 ori mai 
mare comparativ cu numărul turiştilor şi excursioniștilor străini sosiți. 
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5. Infracționalitatea 

Conform datelor Ministerului Afacerilor Interne, în ianuarie-martie 2022, numărul 
infracțiunilor înregistrate în municipiul Chișinău a constituit 1759 cazuri, ceea ce este cu 4,9% 
mai mult față de aceeași perioada a anului 2021. Infracțiunile săvârșite pe teritoriul municipiului 
constituie 29,5% din numărul total de infracțiuni înregistrate pe teritoriul țării. În luna martie a 
anului 2022 au fost înregistrate 667 infracțiuni. Din numărul total de infracțiuni înregistrate, 
18,7% constituie infracțiuni grave, deosebit de grave și excepțional de grave.  

Tabelul 6.1. Infracțiuni înregistrate, pe categorii, în ianuarie-martie 2022 

 
Ianuarie-martie 2022 

Total, cazuri în % față de  
ianuarie-martie 2021 

Infracțiuni înregistrate - total 1 759 95,1 
inclusiv:    

Excepțional de grave, deosebit de grave și grave 329 79,1 
Mai puțin grave 1 051 101,9 
Ușoare 379 94,0 

Cele mai răspândite infracțiuni înregistrate au fost infracțiunile contra patrimoniului, în 
ianuarie-martie 2022 au fost înregistrate 1065 cazuri. Ponderea infracțiunilor contra 
patrimoniului  în total infracțiuni înregistrate a constituit 60,5%.  

Conform datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului 
Afacerilor Interne, în ianuarie-martie 2022 pe teritoriul municipiului au fost înregistrate 107 
incendii, care au determinat pierderi în sumă de 6402,3mii lei. Numărul incendiilor comparativ 
cu ianuarie-martie 2021 s-a majorat cu 12,6%.  
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6. Agricultură 
Zootehnie. 
Producția (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) și producția de ouă în întreprinderile 

agricole, în ianuarie-martie 2022 față de perioada respectivă a anului precedent a crescut, 
respectiv, cu 50,2% și cu 31,9 %. Totodată, producţia de lapte a scăzut cu - 40,9%. 

La 1 aprilie 2022 faţă de data respectivă a anului trecut efectivul de bovine și de vaci în 
gospodăriile de toate categoriile a crescut. Totodată, în rândul efectivului de ovine și caprine și 
porcine s-a înregistrat descreștere, ca rezultat a scăderii efectivului atât în întreprinderile 
agricole, cât și în gospodăriile populației. 

Tabelul 7.1. Efectivul de animale pe principalele specii, la 1aprilie 2022 

 Capete 
În % faţă de 

1 aprilie 2021 

Ponderea 
(în % față  
de total) 

Bovine - total 856 105,7 100,0 
din care:    

întreprinderile agricole1 65 90,3 7,6 
gospodăriile populației  791 107,2 92,4 

din ele vaci – total 572 100,7 100,0 
din care:    

întreprinderile agricole1 60 107,1 10,5 
gospodăriile populației  512 100,0 89,5 

Porcine - total 984 86,8 100,0 
din care:    

întreprinderile agricole1 20 66,7 2,0 
gospodăriile populației  964 87,3 98,0 

Ovine şi caprine - total 4 093 95,2 100,0 
din care:    

întreprinderile agricole1 21 20,2 0,5 
gospodăriile populației  4 072 97,1 99,5 

Păsări - total 197 217 84,0 100,0 
din care:    

întreprinderile agricole1 197 217 84,0 100,0 
__________________________________________ 

1  Întreprinderile agricole şi gospodăriile țărănești (de fermier) care au la bilanț animale  
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7. Industrie 

În ianuarie-martie 2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția 
industrială s-a majorat cu 9,7%, ca urmare a creșterii producției industriale a industriei 
extractive (+26,5%) și a industriei prelucrătoare (+14,3%). Totodată s-a înregistrat o descreștere 
la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat          
(-15,1%). 

Tabelul 8.1. Indicii producției industriale, pe total și secțiuni ale industriei 

 
Ianuarie-martie 2022 

în % față de  
 ianuarie-martie 2021 

Industrie, total 109,7 

Industria extractivă 126,5 

Industria prelucrătoare 114,3 
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze,  
apă caldă și aer condiționat 84,9 

În ianuarie-martie 2022, cifra de afaceri în industrie a fost în creștere cu 35,1% comparativ 
cu aceeași perioadă a anului precedent. 
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8. Investiții în active imobilizate1 

În ianuarie-martie 2022 au fost realizate investiții în active imobilizate în valoare de 3,5 
miliarde lei, sau cu 10,4% (în prețuri comparabile) mai mult față de ianuarie-martie 2021. 

În ianuarie-martie 2022 investițiile în imobilizări corporale au constituit 3,3 miliarde lei, 
fiind în creștere cu 9,9% față de ianuarie-martie 2021. Investițiile în imobilizări necorporale au 
constituit 141,8 milioane lei, sau cu 22,0% mai mult față de ianuarie-martie 2021. 

Tabelul 9.1. Investiții în active imobilizate în ianuarie-martie 2022 

 
Realizări,  

mil. lei 

În % față de: 
ianuarie-martie 

2021 
total 

Investiții în active imobilizate – total 3 450,8 110,4 100,0 
Imobilizări necorporale 141,8 122,0 4,1 
Imobilizări corporale 3 309,0 109,9 95,9 

din care:    
clădiri rezidențiale 740,6 137,3 21,5 
clădiri nerezidențiale 501,4 119,0 14,5 
construcții inginerești 640,4 134,1 18,6 
mașini și utilaje 855,8 88,4 24,8 
mijloace de transport 399,5 84,2 11,6 
alte imobilizări corporale 171,3 146,4 4,9 

 
În ianuarie-martie 2022, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, au crescut volumele 

investiţiilor la următoarele imobilizări corporale: clădiri rezidențiale (+37,3%), clădiri 
nerezidențiale (+19,0%), construcții inginerești (+34,1%). Totodată, volumul investiţiilor pentru 
procurarea maşinilor, utilajelor şi mijloacelor de transport a scăzut cu 13,0% faţă de ianuarie-
martie 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
1 Datele se prezintă pe cercul de entități cu 5 și mai mulți salariați. 
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9. Construcții 

Autorizații de construire. În ianuarie-martie 2022 s-au eliberat 349 autorizații de 
construire pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale, în creștere cu 39,0% față de ianuarie-
martie 2021. 

În ianuarie-martie 2022 s-au eliberat 317 autorizații de construire pentru clădiri 
rezidențiale, în creștere cu 49,5% față de ianuarie-martie 2021. Din totalul autorizaţiilor de 
construire pentru clădiri rezidenţiale 64,7% sunt pentru zona rurală. 

Tabelul 10.1. Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2022 

 Total, număr 
În % față de: 

ianuarie-martie 2021 total 
Total 349 139,0 100,0 

din care pentru clădiri:    
rezidențiale 317 149,5 90,8 
nerezidențiale 32 82,1 9,2 

din total, în:    
mediul urban 134 91,8 38,4 
mediul rural 215 204,8 61,6 

Locuințe date în exploatare. În ianuarie-martie 2022 au fost date în exploatare 752 
locuințe (apartamente și case de locuit individuale), sau 48,9% faţă de ianuarie-martie 2021. 
Suprafața totală a locuințelor date în exploatare în ianuarie-martie 2022 a constituit 61,1 mii m², 
sau cu 44,4% mai puțin faţă de ianuarie-martie 2021. 

În ianuarie-martie 2022, în mediul urban au fost date în exploatare 716 locuințe, ceea ce 
constituie 95,2% din total locuinţe date în exploatare. 

Tabelul 10.2. Locuințe date în exploatare  
 Ianuarie-martie 

2022 
Ianuarie-martie 

2021 

Ianuarie-martie 2022 
 în % față de 

ianuarie-martie 2021 
Locuințe - total, unități 752 1 539 48,9 

apartamente 675 1 453 46,5 
case de locuit individuale  77 86 89,5 

din total în:     
mediul urban 716 1 497 47,8 
mediul rural 36 42 85,7 

    

Suprafața totală, m2 61 076,3 109 752,4 55,6 
apartamente 51 030,1 99 292,9 51,4 
case de locuit individuale  10 046,2 10 459,5 96,0 

din total în:     
mediul urban 56 729,8 104 715,3 54,2 
mediul rural 4 346,5 5 037,1 86,3 
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10. Transporturi 

În ianuarie-martie 2022, cu autobuze și microbuze, au fost transportați 9,0 mil. pasageri, 
cu 23,0% mai mult ca în perioada similară a anului 2021, sau 55,7% din numărul total de 
pasageri transportaţi în ansamblu pe țară. Parcursul pasagerilor a constituit 265,3 mil. de 
pasageri-km, fiind în creştere cu 57,3% comparativ cu ianuarie-martie 2021. 

Tabelul 11.1. Pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor 
în ianuarie-martie 2022 

  
Ianuarie- martie 

2022 

În % față de 
ianuarie-

martie 2021 

Informativ 
ianuarie-martie 2021 

în % față de 
ianuarie-martie 2020 

Pasageri transportaţi – mii- pasageri 8 965,8 123,0 66,2 
Parcursul pasagerilor - mil. pasageri-km 265,3 157,3 49,6 
Distanţa medie de transport a unui pasager 
în transportul public, km 29,6 128,1 74,7 

În ianuarie-martie 2022 întreprinderile de transport rutier au transportat 1754,4 mii tone de 
mărfuri, cu 33,1% mai mult față de perioada corespunzătoare a anului precedent, sau 48,5% din 
volumul total de mărfuri transportate în ansamblu pe ţară.  

Tabelul 11.2. Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor realizat  
de întreprinderile de transport, în ianuarie-martie 2022 

  
Ianuarie- martie 

2022 

În % față de 
ianuarie-

martie 2021 

Informativ 
ianuarie-martie 2021 
în % față de ianuarie-

martie 2020 
Mărfuri transportate - mii tone 1 754,4 133,1 108,0 
Parcursul mărfurilor - mil.tone-km 571,6 107,1 105,9 
Distanţa medie de transport a unei tone de 
marfă, pe întreprinderi de transport, km 325,8 80,5 98,1 

 Parcursul mărfurilor a totalizat 571,6 mil. tone-km, cu 7,1% mai mult faţă de perioada 
analizată a anului precedent. 
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11. Precizări metodologice 

Spor natural – reprezintă diferenţa dintre numărul de născuţi-vii şi numărul decedaţilor în 
perioada de referință. Sporul natural pozitiv (creşterea) - numărul născuţilor-vii depăşeşte 
numărul decedaţilor. Sporul natural negativ (scăderea naturală) - numărul decedaţilor depăşeşte 
numărul născuţilor-vii.  
Spor migratoriu – reprezintă diferenţa dintre numărul de imigranţi şi cel al emigranţilor unui 
teritoriu. 
Câștigul salarial mediu lunar brut reprezintă raportul dintre sumele brute calculate salariaților 
în perioada de referință (indiferent pentru ce perioadă se cuvin) către numărul mediu al 
salariaților și numărul de luni din perioada de referință. Datele cuprind unităţile din sectorul real 
cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi, care îşi 
au sediul central în municipiul Chişinău. 
Morbiditate – totalitatea cazurilor de îmbolnăvire a populaţiei, înregistrate în perioada de 
referință, la adresarea în instituția curativ-profilactică sau în timpul examenului profilactic. 
Capacitatea şi frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de 
cazare turistică provin din rapoartele statistice prezentate de agenţii economici care 
administrează efectiv structurile de cazare turistică colective.  

Structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică este orice construcţie sau loc 
amenajat, destinat, conform proiectării şi executării, pentru cazarea turiştilor. 
Sosirea unui turist într-o structură de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se 
înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul structurii respective, pentru a fi găzduită 
una sau mai multe nopţi neîntrerupte. În fiecare structură de primire turistică colective cu 
funcţiuni de cazare se consideră o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări 
rezultate din şederea sa neîntreruptă.  
Înnoptarea reprezintă intervalul de 24 de ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană 
este înregistrată în evidenţa structurii de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul 
tarifului aferent spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară intervalului 
menţionat. Sunt incluse şi înnoptările aferente paturilor instalate suplimentar (plătite de turişti). 
Indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune exprimă relaţia între 
capacitatea de cazare în funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă 
determinată. Rezultă din calcul prin împărţirea numărului total de înnoptări realizate, la 
capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.  
Durata medie de înnoptări a unui turist se calculează prin împărţirea numărului de înnoptări 
realizate la numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de 
cazare.  
Agenţiile de turism sunt agenţii economici, titulari de licenţă pentru activitatea turistică, 
specializate în achiziţionarea de pachete turistice de la turoperatori şi în comercializarea acestor 
pachete direct consumatorilor, precum şi în comercializarea serviciilor proprii. 
Turoperatorii sunt agenţii economici, titulari de licenţă pentru activitatea turistică, specializaţi 
în formarea de pachete turistice şi în comercializarea acestora prin intermediul agenţiilor de 
turism sau direct consumatorilor. 
Turism organizat – formă de turism, caracterizată prin înţelegeri prealabile în ce priveşte 
prestaţia, inclusiv serviciile legate de deplasarea şi sejurul turistului, prin intermediul 
contractelor sau altor tipuri de aranjamente.   
Formele de turism: i) turismul intern: deplasarea rezidenţilor Republicii Moldova în interiorul 
ţării, în scop turistic; ii) turismul receptor: primirea cetăţenilor străini în ţară; iii) turismul 
emiţător: deplasarea rezidenţilor Republicii Moldova în străinătate. 
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Turiştii/excursioniştii participanţi la turismul organizat sunt persoanele care beneficiază de 
serviciile oferite şi vândute de titularii de licenţă care organizează activitatea turistică. 
Turiştii reprezintă persoanele care petrec cel puţin o noapte într-o structură turistică de găzduire 
colectivă sau privată.   
Excursioniştii (vizitatorii de o zi) reprezintă persoanele ce nu petrec cel puţin o noapte într-o 
structură. 
Infracţiune înregistrată – fapt obştesc periculos, relevat şi luat la evidenţă oficial, în 
conformitate cu legislaţia penală în vigoare. 
Volumul producţiei vegetale se determină prin mărimea recoltei globale a culturilor agricole.  
Volumul producţiei animale se determină prin mărimea masei vii a prăsilei obţinute şi sporului 
vitelor şi păsărilor tinere crescute în curs de un an, a sporului în greutate al animalelor mature, 
obţinut în urma îngrăşării lor, precum şi cantităţii de lapte, lână, ouă şi alte produse animaliere 
obţinute în procesul folosirii gospodăreşti a animalelor şi păsărilor. 
Valoarea producţiei fabricate în preţuri curente este calculată pentru producţia destinată 
vânzării (include şi valoarea stocurilor evaluate la preţuri de vânzare). Pentru producţia fabricată 
din materia primă a clientului se include doar costul serviciului de prelucrare. 
Valoarea producţiei livrate în preţuri curente reprezintă cantitatea produselor livrate terţilor 
părţi şi/sau fabricată din materia primă a clientului şi care a fost expediată acestuia în anul de 
raport. 
Investiţiile în active imobilizate reprezintă totalitatea cheltuielilor îndreptate la crearea, 
procurarea şi reproducerea imobilizărilor necorporale şi imobilizărilor corporale. 
Active imobilizate – active deţinute pentru a fi utilizate pe o perioadă mai mare de un an în 
activitatea entităţii sau pentru a fi transmise în folosinţă terţilor. 
Imobilizările necorporale includ invenţii, mărci, licenţe, know-how-uri, francize, programe 
informatice, desene și modele industriale, website-uri, drepturi de utilizare a imobilizărilor 
corporale primite sub formă de aport la capitalul social, alte imobilizări necorporale. 
Imobilizările corporale includ mijloace fixe: clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, construcţii 
inginereşti, instalaţii de transmisie, maşini, utilaje, mijloace de transport şi alte mijloace fixe; 
terenuri; resurse minerale; active biologice imobilizate. 
Volumul mărfurilor transportate – cantitatea de mărfuri transportate, în tone. 
Volumul mărfurilor transportate cu transportul rutier cuprinde datele cercetărilor statistice 
exhaustive ale întreprinderilor cu activitatea principală transport auto, cât şi întreprinderilor cu 
alte genuri de activitate, care efectuează transportări rutiere de mărfuri pentru terţi (contra plată) 
şi dispun de 10 şi mai multe autovehicule de marfă proprii sau închiriate. 
Parcursul mărfurilor – volumul mărfurilor transportate, în tone-kilometri se calculează prin 
însumarea produselor obţinute de la înmulţirea cantităţii mărfurilor transportate în tone cu 
distanţa de transport în kilometri. 
Pasageri transportaţi - numărul persoanelor care au constituit obiectul transportului cu 
mijloacele de transport în perioada de raport, inclusiv estimările pasagerilor beneficiari de 
gratuită şi de transport. 
Parcursul pasagerilor – volumul transportului de pasageri, în pasageri-kilometri se calculează 
prin însumarea produselor obţinute de la înmulţirea numărului pasagerilor transportaţi cu distanţa 
de transport în kilometri. 
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