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Biroul Naţional de Statistică prezintă datele pe transport pentru anul 2008. În anul 2008 întreprinderile de 
transport feroviar, auto2, fluvial şi aerian au transportat 16163,7 mii tone de mărfuri, sau 95,2% din volumul 
realizat în anul 2007. Diminuarea volumelor de mărfuri transportate s-a înregistrat în transportul feroviar (-
7,2%), aerian (-17,0%) şi auto (- 0,1%), în timp ce în transportul fluvial acesta s-a majorat cu 21,3%. 
 
Parcursul mărfurilor s-a redus cu 1,1% în raport cu anul 2007, pe seama micşorării acestuia în transportul 
feroviar (-7,8%) şi aerian (-7,5%). Totodată, în transportul auto şi fluvial acesta a crescut respectiv, cu 10,7% 
şi 24,1%. 
 
Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor în anul 2008, se prezintă după cum urmează: 

Mărfuri transportate Parcursul mărfurilor  mii tone în % faţă de 2007 mil. tone-km în % faţă de 2007 
Întreprinderi de transport - 
total 16163,7 95,2 4837,7 98,9 

din care:     
feroviar 10997,7 92,8 2877,6 92,2 
auto2 4963,2 99,9 1958,1 110,7 
fluvial 202,0 121,3 0,79 124,1 
aerian 0,83 83,0 1,2 92,5 
 
În anul 2008 întreprinderile de transport auto2 au transportat 4963,2 mii tone de mărfuri ce e cu 0,1% mai 
puţin, comparativ cu anul 2007. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul 
auto revin întreprinderilor din municipiile Chişinău (61,7%) şi Bălţi (10,5%), raioanele: Orhei (10,1%), 
Anenii Noi (4,0%), Soroca (2,2%), Ialoveni (2,2%) şi Taraclia (1,8%). 
 
Cu mijloacele de transport feroviar în anul 2008 au fost transportate 10997,7 mii tone de mărfuri, volum mai 
inferior decît cel realizat în anul 2007 cu 7,2%. În structura mărfurilor încărcate în vagoane la staţiile de cale 
ferată din ţară, ponderi mai mari s-au înregistrat la următoarele grupe de mărfuri: ciment şi alte materiale de 
construcţie (48,7%), metale feroase şi fier vechi (20,8%), cereale şi produse de panificaţie (10,5%). 
 
În anul 2008, comparativ cu anul precedent s-a marcat o creştere a numărului de pasageri transportaţi cu 
autobuze şi microbuze (+6,4%), cu transportul aerian (+14,1%), pe cînd în transportul fluvial numărul 
acestora s-a redus cu 11,9%. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor în anul 2008, pe moduri de transport public se 
prezintă astfel: 
 

Pasageri transportaţi Parcursul pasagerilor 
 

mii pasageri în % faţă de 2007 mil. pasageri-km în % faţă de 2007 

Transportul:     
feroviar* 5294,2 102,8 448,4 103,9 
cu autobuze şi microbuze  109801,7 106,4 2594,4 104,8 
fluvial 105,0 88,1 0,2 88,1 
aerian 473,9 114,1 637,5 116,0 

 
* Datele pe ianuarie-noiembrie 
 
Cu autobuze şi microbuze în anul 2008 au fost transportaţi 109801,7 mii pasageri, cu 6,4% mai mult decît în 
anul 2007. Ponderi semnificative în numărul total de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze deţin 
agenţii transportatori din municipiile Chişinău (60,9%) şi Bălţi (12,7%), raioanele: Cahul (4,5%), Orhei 
(2,1%), Ungheni (1,8%). 
 
În ianuarie-noiembrie 2008 cu mijloacele de transport feroviar au fost transportaţi 5294,2 mii pasageri, cu 
2,8% mai mult, faţă de perioada similară din anul 2007. 
 
 
1) Informaţia se prezintă fără datele agenţilor economici din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender 
2) Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transportări auto de mărfuri contra plată 
şi dispun de 10 şi mai multe autovehicule de marfă 
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