
Rezultatele operative ale activităţii social-economice a mun. Chişinău 
 

Anii.     
 
 
Indicatorii 

 
 
Unitate 
de 
măsură 

   
 

 2008 
 

 
 

2009 
 

 
 

2010 
 

În% faţa 
de perioda 
similară a 
anului pre-
cedent 

Volumul producţiei industriale în 
preţuri curente  

mln.lei 11817,3 10283,5 12345,8 107,3* 

Volumul investiţiilor capitale din 
toate sursele de finanţare  

mln.lei 10661,3 5840,2 5835,5 99,0* 

Volumul mărfurilor transportate de 
către întreprinderile cu transportul 
auto 

mii tone 3072,0 1798,9 2160,8 119,0 

Pasageri transportaţi cu autobuze şi 
microbuze de folosinţa generală  

mii 
călători 

66857,3 64548,8 66235,2 99,9 

 Volumul vânzărilor de mărfuri cu 
amănuntul în preţuri curente, 
(comerţul organizat)  

mln.lei 12047,8 11167,3 14568,8 106,8* 

Servicii cu plată prestate populaţiei mln.lei 6279,9 5871,1 6982,4 106,3* 
Salariul mediu lunar lei 3263,1 3495,3 3717,6 106,3 
inclusiv: sfera bugetară lei 2631,6 3142,6 3273,3 104,2 
Numărul scriptic mediu al 
angajaţilor   

mii pers   342,4 341,1 344,7 101,1 

Încasări în bugetul de stat şi UTA  mln.lei 5276,5 4654,1 5255,7 112,9 
inclusiv: în bugetul municipiului  mln.lei 1506,6 1383,7 1567,1 113,2 
Transferuri de la bugetul de stat mln.lei 123,3 207,2 349,8 168,8 
Împrumuturile angajate de Consiliul 
municipal Chişinău 

mln.lei - - - - 

Cheltuieli din bugetul  municipiului mln.lei 1848,6 1756,4 2074,2 118,1 
rambursarea împrumuturilor mln.lei 36,1 - - - 
Total restanţe faţă de bugetul de stat 
şi UTA 

mln.lei 112,1 181,2 215,7 119,0 

inclusiv: în bugetul municipiului mln.lei 51,5 54,2 61,7 113,8 
Încasări în bugetul asigurărilor 
sociale de stat 

mln.lei 3401,9 3492,5 3729,7 106,8 

Total restanţe faţă de bugetul 
asigurărilor sociale de stat 

mln.lei 229,9 42,0 61,3 145,9 

Încasări în fondul asigurări în 
medicină 

mln.lei 723,0 845,2 909,0 107,5 

Total restanţe fată de fondul 
asigurări în medicină 

mln.lei 0,8 2,9 4,9 169,0 

* în preţuri comparabile. 
Sursa: Direcţia Generală pentru statistică a municipiului Chişinău, Direcţia generală  
finanţe, Inspectoratul fiscal de stat Chişinău. 
 

Şef al direcţiei economie şi dezvoltare durabilă                              Daniela Dascaliuc 
 
 
T. Veleşco 22-81-21 



Rezultatele operative a activităţii social-economice a municipiului 
Chişinău în ianuarie-decembrie 2010 

 
 

În perioda anului 2010 activitatea economiei municipiului Chişinău a marcat 

următoarele rezultate: 

Producţia industrială estimată pentru anul 2010 a însumat 12345,8 mln lei în 

preţuri curente. Întreprinderile industriale cuprinse în cercetarea statistică lunară au 

marcat o creştere în comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent cu 15,9% 

în preţuri curente şi cu 7,3%, în preţuri comparabile. 

Evoluţia lunară a volumului producţiei industriale, în preţuri 

comparabile (modificarea procentuală faţă de luna respectivă a anului 

precedent) 
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Numărul întreprinderilor care au păstrat ritmul de producere la nivelul de 100 

procente şi mai mult în perioada de gestiune constituie 196 unităţi, sau 51,6% din 

numărul total al întreprinderilor incluse în cercetarea statistică lunară. În 

comparaţie cu perioada corespunzătoare a anului precedent numărul acestor 

întreprinderi a crescut cu 127 unităţi, iar ponderea lor în volumul total de 

întreprinderi s-a mărit cu 28,7 puncte procentuale. 



Contribuţia întreprinderilor industriale din sectorul public constitue 19,6% din 

volumul total de producţie, sectorului privat îi revine 35,2%, sectorul mixt (public - 

privat) deţine 21,6% din volumul total al producţiei obţinute, iar sectoarele 

întreprinderilor străine şi cu participarea capitalului străin constitiue 23,6%. 

Activitatea sectorului industrial în anul 2010 

 
Denumirea 
Indicatorii      

 
 
 

 

Volumul 
producţiei 
industriale, 
în preţuri 
curente, 
mln lei 

Indicii 
volumului pro-
ducţiei indus-
triale în 2010 
faţă de 2009 (în 
preţuri compa-
rabile, %) 

Ponderea 
volumului 
producţiei în 
totalul indus-
triei, % 

Productivitatea 
muncii, în % faţă 
de perioada cores-
punzătoare a anu-
lui precedent 

Industrie – 
total: 

1234
5,8 

107,3 100 110,2 

Industria 
extractivă 

86,0 85,9 0,7 96,3 

Industria 
prelucrătoare 

9440,
4 

109,4 76,5 112,3 

Producţia şi 
distribuţia de 
energie electrică 
şi termică, gaze 
şi apă caldă. 

2819,
4 

100,2 22,8 102,0 

 

Activitatea de producţie a întreprinderilor a fost determinată preponderent de 

activitatea întreprinderilor din industria prelucrătoare, cărora le-a revenit în 

ianuarie-decembrie 76,5% din volumul total de producţie, volumul producţiei 

căreia a atins suma de 9440,4 mln lei şi o creştere de 9,4% faţă de anul 2009.  

Cea mai mare pondere în volumul total al producţiei industriei prelucrătoare o 

deţine industria alimentară şi a băuturilor (40,1%), care în anul 2010 a obţinut un 

volum de producţie mai mare cu 5,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009.  

Totodată se remarcă o creştere cu 28,1% a volumului produselor de tutun, cu 

15,5% a volumului producţiei chimice, cu 31,7% a volumului producţiei 

încălţămintei, cu 8,4% a volumului de fabricare a articolelor de îmbrăcăminte, cu 

7,6% a volumului de fabricare a mobilierului. 



Volumul producţiei şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă 

caldă s-a majorat cu 0,5% şi a însumat 2233,6 mln lei. Volumul producţiei energiei 

electrice în expresie naturală a constituit 875,3 mln kWh, volum micşorat cu 1,7% 

faţă de cel înregistrat în anul precedent. Concomitent, volumul producţiei energiei 

termice a atins 1821,2 mii Gcal, depăşind nivelul anului precedent cu 1,8%.  

În activitatea investiţiională din contul tuturor surselor de finanţare în 

perioada raportată au fost utilizate 5835,5 mln lei, micşorându-se cu 1,0% (în 

preţuri comporabile) faţă de realizările anului precedent. Sursa principală de 

finanţare a investiţiilor a constituit-o mijloacele proprii ale agenţilor economici, 

având o pondere de 57,9% din total. Cota-parte a investiţiilor străine în volumul 

total al mijloacelor însuşite a constituit 18,3%, volumul investiţiilor realizate, 

asigurate din conturi bugetare a constituit 4,3%, iar mijloacele populaţiei fiind de 

2,4%. 

Ponderea investiţiilor realizate în municipiul Chişinău a constituit 45,1% din 

totalul investiţiilor realizate pe ţară. 

Structura investiţiilor pe forme de proprietate în perioada 

 ianuarie-decembrie 2010, %  
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Lucrările de construcţii-montaj au constituit 2747,8 mln lei (47,1% din total) 

şi constituie cu 16,3% mai puţin decât în anul precedent. 

Pentru construcţia locuinţelor şi a altor obiecte de menire social-culturală în 

anul 2010 au fost însuşite 2648,3 mln lei mijloace investiţionale (45,4% din 

volumul total al mijloacelor însuşite). 



În perioada ianuarie – decembrie 2010 în municipiul Chişinău au fost date în 

exploatare 1667 apartamente cu suprafaţa totală de 239,4 mii m2. Numărul de 

apartamente s-a micşorat cu 25,3% faţă de anul 2009. 

În construcţia de locuinţe cu ritmuri mai sporite s-a evidenţiat construcţia 

locuinţelor individuale. Din 239,4 mii m2 de suprafaţă totală a locuinţelor date în 

folosinţă, în anul 2010 – 62,2% le-a revenit beneficiarilor individuali. 

Din suprafaţa totală a locuinţelor date în folosinţă în ţară, 68,7% au fost 

construite în municipiul Chişinău. 

Dezvoltarea infrastructurii municipale în perioada analizată a fost remediată 

printr-un şir de obiecte sociale date în folosinţă: magazine cu suprafaţa comercială 

de 6441,5 m2; întreprinderi de alimentare publică cu 440 locuri; hoteluri cu 125 

locuri; drumuri cu lungimea de 2,9 km; reţele de gaz – 48,8 km. 

Totodată, în perioda analizată au declarat rezultatele privind activitatea sa 536 

întreprinderi şi organizaţii de antrepriză, care au efectuat lucrări de construcţii-

montaj în valoare de 2816,8 mln lei, sau cu 0,2% mai mult faţă de anul precedent. 

Ponderea lucrărilor executate de organizaţiile în antrepriză din municipiul Chişinău 

a constituit 70,2% din volumul total pe republică.  

 

Parcursul de mărfuri efectuat de către întreprinderile cu transport auto 

constituie 1314,4 mln tone/km şi este în creştere cu 18,1% faţă de anul 2009. 

Totodată, volumul mărfurilor transportate în această perioadă s-a majorat cu 

19,0% şi constituie 2160,8 mii tone. 

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă 

generală a fost de 66,2 mln persoane, micşorându-se cu 0,1%, parcursul pasagerilor 

a constituit 1323,0 mln pasageri/km, creşterea fiind de 1,0% comporativ cu anul 

precedent.  

Numărul autobuzelor şi microbuzelor de folosinţă generală a constituit 2733 

unităţi şi este cu 2,0% mai mult faţă de perioada respectivă a anului precedent. 

Rutele urbane deservesc 1762 unităţi sau 64,5% din volumul total, 249 unităţi sau 

9,1% din volumul total al autobuzelor şi microbuzelor deservesc rutele din 



suburbie. Trebuie de menţionat faptul că, numărul unităţilor de transport pe rutele 

din suburbie s-a majorat cu 6 unităţi sau cu 2,5% în comparaţie cu anul 2009. 

Cu troleibuzele au fost transportaţi 96,3 mln pasageri, sau cu 37,6% mai puţin 

comparativ cu anul 2009. Încasările de la transportarea pasagerilor cu troleibuze au 

însumat 129,9 mln lei majorându-se cu 19,4% faţă de anul 2009. 

 

Volumul total al vînzărilor de mărfuri cu amănuntul se estimează la suma de  

14568,8 mln lei, ritmul de creştere constituie 6,8% (în preţuri comparabile) 

comparariv cu perioada similară a anului 2009. Ponderea volumului de vînzări cu 

amănuntul reprezentând 58,1% din totalul pe ţară. 

Agenţii economici cu formă de proprietate privată în anul 2010 au 

comercializat mărfuri cu amănuntul în sumă de 9448,8 mln lei (64,9% din vînzările 

realizate de unităţile comerciale) sau cu 8,3% (în preţuri comparabile) mai mare 

decât în perioada respectivă a anului precedent. Creşteri ale volumelor de vînzări s-

au înregistrat la unităţile comerciale cu formă de proprietate străină şi mixtă cu 

5,5% şi cu formă de proprietate publică - cu 1,1%. Totodată s-au diminuat 

vînzările cu amănuntul la unităţile comerciale cu formă de proprietate mixtă           

( publică şi privată) – cu 13,4%. 

  

Volumul serviciilor cu plată prestate populaţiuei în anul 2010 au constituit 

6982,4 mln lei, ritmul de creştere fiind de 6,3% (în preţuri comparabile). 

La formarea volumului de servicii, cu o pondere maximă de 35,3% au 

contribuit întreprinderile cu proprietate privată. Ponderea minimă de 10,1% le 

revine întreprinderilor cu proprietate mixtă (publică şi privată), cu toate că faţă de 

aceeaşi perioadă a anului precedent a crescut cu 29,1%. 

Ponderea volumului serviciilor cu plată prestate populaţiei în municipiului 

Chişinău a constituit 49,0% din volumul serviciilor cu plată prestate populaţiei în 

total pe republică. 

 



Salariul mediul lunar al unui salariat în economia municipiului Chişinău în 

anul 2010 a fost de 3717,6 lei, fiind în creştere faţă anul 2009 cu 6,3%. Retribuirea 

medie lunară a personalului din institiţiile finanţate din buget a fost de 3273,3 lei, 

fiind cu 12,0% mai mic faţă de salariul mediu al salariaţilor din economia 

municipiului. 

Salariul mediu lunar al unui salariat în economia  

municipiului Chişinău în anul 2010, lei 

4520.33749.1

3723.9

3702,5

3854,5

3868

3755,4

3713,7

3661,5

3630,6

3350,8

3358,2

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Salariu
mediu
lunar al
unui
angajat in
economia
m.Chişină

 

La 1 ianuarie 2011 suma restanţelor agenţilor economici pentru retribuirea 

muncii a constituit 24,8 mln lei, micşorîndu-se cu 1,1 mln lei faţă de 1 decembrie 

2010 şi s-a micşorat în raport cu 1 ianuarie 2010 cu 17,5 mln lei. 

Numărul mediu scriptic al salariaţilor la 1 ianuarie 2011 a constituit circa 

344,7 mii persoane, ceea ce a marcat o creştere cu 1,1% în comparaţie cu anul 

precedent. Numărul mediu scriptic al angajaţilor din unităţile economice cu 

numărul scriptic mediu al personalului de 20 salariaţi şi mai mulţi, inclusiv şi 

instituţiile publice au constituit 262,1 mii persoane, în comparaţie cu perioada 

corespunzătoare a anului precedent numărul mediu scriptic al angajaţilor s-a 

majorat cu 3,6 mii persoane.  

În instituţiile publice finanţate din buget activează 63,3 mii persoane sau 

24,1% din numărul total al salariaţilor. 

 



Repartizarea angajaţilor în municipiul Chişinău pe tipuri de activităţi,  

(cu numărul personalului de 20 salariaţi şi peste) 
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În perioada anului 2010 la bugetul public naţional în municipiul Chişinău au 

fost acumulate venituri în sumă de 9894,4 mln lei, mai mult cu 10,0% faţă de anul 

2009. 

În structura totală a veniturilor, partea majoră revine veniturilor bugetului de 

stat şi bugetului UTA – 53,1%, apoi bugetului asigurărilor sociale de stat – 37,7 % 

şi fondului asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală – 9,2 %. 

 
Structura veniturilor bugetului public naţional pe tipuri de bugete 

 în anul 2010, în % 

37.30%
9.20%
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Veniturile în bugetul municipiului Chişinău în ianuarie-decembrie au 

constituit 1995,1 mln lei, ceea ce e cu 20,7 % mai mult în comparaţie cu perioada 

corespunzătoare a anului precedent. Veniturile de bază reprezintă 78,7% în 



structura veniturilor, transferurile constituie 17,5%, mijloacele speciale ale 

instituţiilor publice  - 2,8%, fondurilor speciale le revine 0,3% şi granturilor 0,7%. 

Încasările la bugetul municipiului Chişinău au constituit 1567,1 mln lei, în 

comparaţie cu anul 2009 încasările au crescut cu 183,4 mln lei sau cu 13,2 %. 

Partea de cheltuieli a bugetului municipiului Chişinău s-a realizat în sumă de 

2074,2 mln lei, faţă de anul 2009, majorându-se cu 18,1 %.  

Încasările la bugetul asigurărilor sociale în municipiul Chişinău au fost de 

3729,7 mln lei, sau cu 237,2 mln lei mai mult decât în anul precedent, creşterea a 

constituit 6,8 % fată de anul trecut. 

Încasările în Fondul Companiei Naţionale de Asigurare Medicală a însumat 

circa 909,0 mln lei, sau cu 7,5 la sută mai mult în comparaţie cu anul 2009. 

 

Şef al direcţiei economie şi 
dezvoltare durabilă 
 
 
Daniela Dascaliuc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. Veleşco 
22-26-60 


