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I. SECTORUL  DE   PRODUCŢIE 

 

1.1. Industria 

 

Pe parcursul a 12 luni ale anului 2016 evoluţia volumului producţiei industriale a întreprinderilor, 

cuprinse în cercetarea statistică lunară
1
, este prezentată în felul următor :  

 

 Valoarea producţiei fabricate  în preţuri curente, mii lei 
 

în luna anului perioada de la începutul anului 

2016 2015 2016 2015 

Ianuarie 915,0 717,7 915,0 717,7 

Februarie 1063,8 2034,3 1978,8 2752,0 

Martie 897,3 1829,0 2876,1 4581,0 

Aprilie 995,2 22,2 3871,3 4603,2 

Mai 528,1 39,4 4399,4 4642,6 

Iunie 2001,8 472,0 6401,2 5114,6 

Iulie 1150,5 693,7 7551,7 5808,3 

August 3215,5 2432,4 10767,2 8240,7 

                                                 
1
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Septembrie  10811,9 2196,1 21579,1 10436,8 

Octombrie  9088,7 2034,2 30667,8 12471,0 

Noiembrie 2393,1 2601,1 33060,9 15072,1 

Decembrie 97992,9 115296,8 131053,8 130368,9 

 

Volumul  producţiei industriale, în preţuri curente, pe forme de proprietate se prezintă în tabelul 

de mai jos : 

Mii lei 

Denumire 

Valoarea producției fabricate în 

decembrie 

2016 

 

decembrie 

2015 

 

ianuarie –

decembrie 

2016 

ianuarie – 

decembrie 

2015 

TOTAL pe forme de proprietate 97992,9 115296,8 131053,8 130368,9 

 

Producţia industrială în perioada de raport după tipuri de activităţi, pe cercul de întreprinderi mari şi 

mijlocii, cuprinse în cercetarea statistică lunară, se prezintă în tabelul ce urmează :        

                                                                                 

Mii lei 

Denumire 

Valoarea producției fabricate în 

decembrie 

2016 

 

decembrie 

2015 

 

ianuarie –

decembrie 

2016 

ianuarie – 

decembrie 

2015 

Total pe tipuri de activităţi 

economice 

97992,9 115296,8 131053,8 130368,9 

 Industria prelucrătoare 

97992,9 115296,8 131053,8 130368,9 

 

Situaţia din sectorul industrial este determinată de activitatea întreprinderilor din industria prelucrătoare, 

cărora în perioada de raport (conform datelor operative) le revine 100% din volumul total al producţiei 

obţinute la întreprinderile cu activităţi principale de industrie cuprinse în cercetarea statistică lunară. 

Valoarea producţiei  fabricate în perioada ianuarie-decembrie 2016 a crescut cu 0,5% comparativ cu 

perioada similară a anului trecut. 

Producţia principalelor produse industriale în întreprinderile cu genul principal de activitate de 

industrie se prezintă în următorul tabel: 

 

Denumire, unitate de 

măsura  

Efectiv in % fata de perioada 

respectiva a anului 2015     

decembrie 

2016 

 

decembrie 

2015 

 

ianuarie –

decembrie 

2016 

ianuarie – 

decembrie 

2015 

decembrie 

2016 

ianuarie –

decembrie 

2016 

Conserve de legume şi 

fructe –total-t 
  204,0 86,8  235,0 

Legume, fructe şi ciuperci 

conservate fără oţet sau acid 

acetic (total)-t 

  204,0 86,8  235,0 

Mazăre necongelată, 

conservată fără oţet sau acid 

acetic (exclusive felurile de 

mâncăruri preparate)-t 

  141,6    

Pireu si paste de tomate, 

neconcentrate-t 
  62,4 86,8  71,9 
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Alte fructe uscate( inclusive 

amestecuri de fructe uscate)-t 
  1,8 32,6  5,5 

Făină (total)-t 866,8 332,6 4659,6 2719,0 260,6 171,4 

Făină de grâu sau meslin 

(total)-t 865,2 330,6 4645,8 2716,6 261,7 171,0 

Făină alba de grâu-t 818,9 311,8 4308,9 1750,2 262,6 246,2 

Făină semialbă de grâu –t 45,3 17,0 331,6 823,0 266,5 40,3 

Făină neagră de grâu- t 1,0 1,8 5,3 143,4 55,6 3,7 

Făină de alte cereale,total-t 1,6 2,0 13,8 2,4 80,0 575,0 

Făină de porumb-t 1,6 2,0 13,8 2,4 80,0 575,0 

Tărâțe, spărturi şi alte 

reziduri din prelucrarea 

cerealelor şi păstăioaselor 

(total) –t 274,9 112,5 1530,9 918,7 244,4 166,6 

Tărâțe, spărturi şi alte 

reziduri din prelucrarea 

grâului –t 270,0 104,0 1504,9 859,1 259,6 175,2 

Tărâțe, spaturi şi alte reziduri 

obţinute din prelucrarea altor 

cereale şi păstăioase-t 4,9 8,5 26,0 59,6 57,6 43,6 

Pâine şi produse de 

panificaţie (total)-t 1,1 1,4 13,6 20,1 78,6 67,7 

Produse de cofetărie, total-t 0,1  0,9 1,3  69,2 

Produse de cofetărie 

făinoase, total-t 0,1  0,9 1,3  69,2 

Pâine proaspătă fără adaos 

de miere, ouă, caşcaval, 

fructe-t 1,1 1,4 13,6 20,1 78,6 67,7 

Pâine de grâu-t 0,8 1,3 12,1 18,6 61,5 65,1 

Produse de franzelărie-t 0,3 0,1 1,5 1,5 300,0 100,0 

Alte produse de brutărie, 

patiserie cu adaos de 

îndulcitor-t 0,1  0,9 1,3  69,2 

Plăcinte, pateuri şi gogoaşe-t 

 1,1  0,9 1,3  69,2 

Vinuri spumante- mii dal 6,2  6,2    

Vinuri natural  din struguri 

(total)- mii dal 177,5 170,1 196,9 200,2 104,4 98,4 

Vinuri albe de calitate 

produse în regiuni specifice 

mii dal 46,1 36,6 46,1 36,6 126,0 126,0 

Vinuri albe, altele decât cele 

de calitate- mii dal  19,3 19,4 49,3  39,4 

Vinuri de calitate/must de 

struguri (roşii şi roze) cu 

fermentarea oprită cu adaos 

de alcool, produse în regiuni 

specifice cu concentraţia 

alcoolică nu mai mare de 

15% (exclusive vinul alb şi 

vinul spumos)- mii dal 113,6 91,9 113,6 91,9 123,6 123,6 

Vinuri roşii şi roze, altele 

decât cele de calitate(de 

consum curent)-mi dal 16,1 20,3 16,1 20,4 79,3 78,9 

Vinuri de Porto, Madeira, 

Sheary, Tokay şi alte vinuri 

special având o concentraţie 1,7 2,0 1,7 2,0 85,0 85,0 
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alcoolică mai mare de 15% 

vol. –mii dal 

Servicii industrial, 

subcontractate, din cadrul 

proceselor de preparare a 

vinului de struguri- mii lei   14011,4    

Servicii de distribuirea a 

combustibilului gazos prin 

conducte –mii lei. 6143,4 6679,1 50434,4 36862,8 92,0 136,8 

Apă potabilă pentru 

populaţie – mii m
3
 20,6 17,2 216,4 228,1 119,8 94,9 

Servicii de colectare şi 

epurare a apelor uzate–mii 

lei 114,4 105,7 1329,0 1352,3 108,2 98,3 

 

Valoarea producţiei livrate pe  genuri de activităţi industriale total, inclusive pe piaţa internă şi piaţa 

externă în ianuarie - decembrie 2016  se prezintă astfel : 

 

Mii lei preţuri curente 

Denumire 

Producție livrata in 

decembrie 

2016 

ianuarie – 

decembrie 

2016 

inclusiv pe 

piața interna piața externa 

decembrie 

2016 

ianuarie – 

decembrie 

2016 

decembrie 

2016 

ianuarie – 

decembrie 

2016 

Total pe tipuri de 

activităţi economice 
22527,7 171964,3 14188,1 98510,3 8339,6 73454,0 

 Industria prelucrătoare 
22527,7 171964,3 14188,1 98510,3 8339,6 73454,0 

 

Ponderea producţiei livrate pe piaţa externă de către întreprinderile cuprinse în cercetarea statistică 

lunară în perioada de raport a constituit 42,7% din toată producţia industrială şi respectiv pe piaţa internă – 

57,3 %. 

1.2.Agricultura 

Fitotehnie. Roada medie la hectar a culturilor agricole în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de 

fermier) din raionul Ştefan Vodă în  anul 2016,  se prezintă prin următoarele date: 

Denumirea culturii 

Roada medie la hectar, 

chintale În % faţă de 

2015 
2016 2015 

Culturi cerealiere şi leguminoase pentru boabe, total 33,2 27,7 119,9 

Culturi cerealiere de toamnă 33,4 28,1 118,9 

  Grâu de toamnă 33,5 28,1 119,2 

  Orz de toamnă 32,9 27,9 117,9 

Culturi cerealiere şi leguminoase pentru boabe de 

primăvară, total 
32,6 26,0 125,4 

  Grâu de primăvară 22,2 25,0 88,8 

  Orz de primăvară 26,6 21,3 124,9 

Porumb pentru boabe 33,0 27,2 121,3 
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Culturi leguminoase, total 32,1 16,1 199,4 

  Mazăre (boabe uscate) 32,2 16,2 198,8 

Culturi oleaginoase, total 21,5 18,7 115,0 

  Floarea soarelui  20,8 18,0 115,6 

Cartofi 173,6 125,6 138,2 

Legume (fără culturi semincere anuale şi bienale) 187,1 207,2 90,3 

Porumb pentru siloz, masă verde şi fânaj  132,2 150,9 87,6 

Fructe 66,7 57,6 115,8 

  Sămânțoase 122,0 93,4 130,0 

  Sâmburoase 38,0 40,3 94,3 

Struguri 43,1 48,7 88,5 

  Struguri de masă 56,3 53,9 104,5 

Analizând datele privind recolta anului 2016 putem să menţionăm, că productivitatea culturilor cerealiere 

în mare parte este în creştere comparativ cu anul 2015, cum ar fi :grâul de toamnă cu 19,2%, orz de toamnă 

cu 17,9%, orz de primăvară cu 24,9%, porumb pentru boabe cu 21,3%, mazăre în babe uscate cu 98,8%, 

floarea soarelui cu 15,6%, cartofii cu 38,2%, fructe sămânțoase cu 30,0% şi strugurii de masă cu 4,5%. 

Descreşterea productivităţii culturilor  agricole este înregistrată la : grâu de primăvară cu 11,2%, legume 

de câmp cu 9,7%, fructe sâmburoase cu 5,7% şi struguri tehnici cu 11,5%. 

Zootehnie. Situaţia din sectorul zootehnic al raionului este determinată de situaţia în sectorul individual 

– gospodăriile populaţiei, în care este concentrată cea mai mare parte a producţiei animaliere. La 31 

decembrie 2016 ponderea şeptelului de vite în această categorie de gospodării a constituit la bovine 90,0% 

din numărul total de animale, din care vaci – 94,6 %, la porcine 82,3%, la ovine şi caprine -99,8% , la 

cabaline- 92,8 % şi păsări – 100,0%. 

Efectivul de animale pe principalele tipuri se prezintă astfel : 

 

 

La 31 decembrie 2015
2
 

Ponderea (în % 

faţă de total) Capete 

2016 

Capete 

2015 

In % faţă de 31 

decembrie 2015 

Bovine – total 3901 4337 89,9 100,0 

din care în gospodăriile populaţiei şi cele 

ţărăneşti (de fermieri) 
3511 3937 89,2 90,0 

din total bovine, vaci - total 2908 3208 90,6 100,0 

din care în gospodăriile populaţiei şi cele 

ţărăneşti (de fermieri) 
2751 3045 90,3 94,6 

Porcine – total 8246 10107 81,6 100,0 

din care în gospodăriile populaţiei şi cele 

ţărăneşti (de fermieri) 
6783 7371 92,0 82,3 

Ovine şi caprine - total 12204 12333 98,9 100,0 

din care în gospodăriile populaţiei şi cele 

ţărăneşti (de fermieri) 
12180 12284 99,1 99,8 

Cabaline - total 361 413 87,4 100,0 

                                                 
2
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 6 

din care în gospodăriile populaţiei şi cele 

ţărăneşti (de fermieri) 
335 385 87,0 92,8 

Iepuri - total 6456 5531 116,7 100,0 

Păsări - total 185908 204154 91,1 100,0 

din care în gospodăriile populaţiei şi cele 

ţărăneşti (de fermieri) 
185908 195283 95,2 100,0 

- găini şi cocoşi 151625 158789 95,5 81,6 

- gâște 11682 12653 92,3 6,3 

- raţe 13792 17140 80,5 7,4 

- curci 5059 6701 75,5 2,7 

Familii de albini 3720 3324 111,9 100,0 

Măgari 26 26 100,0 100,0 

Câini 20150 20368 98,9 100,0 

 

Conform stării 31 decembrie 2016, faţă de perioada respectivă a anului 2015, în gospodăriile de 

toate categoriile a avut loc diminuarea efectivului de vaci cu 9,4%, cabalinele -12,6%, porcine- 18,4%, ovine 

şi caprine- 1,1%, iar pe unele categorii a avut loc creşterea, cum ar fi păsări- 8,9%, iepuri- 16,7%, albini- 

11,9%. 

 

1.3 Investiţii în capital fix 

În ianuarie-decembrie 2016 întreprinderile şi organizaţiile (persoane juridice care realizează 

activitate investiţională, întreprinderile de construcţii), cuprinse în cercetarea statistică trimestrială au utilizat 

75,2 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în active materiale. Comparativ cu anul 2015 volumul investiţiilor a 

crescut cu 7,7 % (în preţuri comparabile). 

Evoluţia indicatorilor principali ai activității investiţionale în ianuarie-decembrie 2016 pe elemente 

de structură tehnologică se prezintă astfel: 

 

 

Total* 

ianuarie – decembrie 2016 Informativ: 

ianuarie-

decembrie 2015 

în % faţă de 

total 

în % faţă de:  

Total 

ianuarie-

decembrie 

2015 

Investiții-total 75242,1 100,0 107,7 100,0 

lucrări de construcții-montaj * 27167,6 36,1 93,2 40,6 

utilaje, mașini, mijloace de transport 42853,4 57,0 118,7 52,5 

alte lucrări si cheltuieli capitale 5221,1 6,9 107,1 6,9 

*inclusiv mijloacele proprii ale populaţiei. 

 

 Analiza structurii tehnologică a investiţiilor arată, că volumul principal al investiţiilor în capital fix a 

revenit investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport, care au fost efectuate în volum de circa 42,8 

mil. lei  sau 57,0% din volumul total, fiind urmate de lucrările de construcții-montaj care au constituit circa 

26,2 mil. lei  (reprezentând 36,1 % din total) fiind în descreştere faţă de anul 2015 cu 4,5 %.  

Investiţiile în active materiale pe termen lung, pe forme de proprietate, realizate în ianuarie-

decembrie 2016, se prezintă după cum urmează: 

                                                                                                                                               

 

Realizări 

ianuarie – decembrie  

2016 
Informativ: 

ianuarie-

decembrie 2015 

în % faţă de 

total 

în % faţă de:   

Total 

ianuarie-

decembrie 

2015 
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Total 75242,1 100,0 107,7 100,0 

din care:     

publică 24515,2 32,6 111,3 31,1 

privata 50710,2 67,4 120,0 61,0 

a întreprinderilor mixte - - - 7,7 

mixta (publica si privata)  16,7 - 10,0 0,2 

 

În structura investiţiilor în active materiale 67,4 % deţin entităţile cu formă de proprietate privată, 

proprietatea publică reprezentând circa 32,6 %. 

Investiţiile în active materiale pe termen lung, pe surse de finanţare, realizate în perioada de 

referinţă, se prezintă după cum urmează: 

 

 

Realizări 

ianuarie – decembrie  

2016 
Informativ: 

ianuarie-

decembrie 2015 

în % faţă de 

total 

în % faţă de:   

Total 

ianuarie-

decembrie 

2015 

Total 75242,1 100,0 107,7 100,0 

din care:     

din care, finanţate din contul     

mijloacelor proprii  45996,4 61,1 106,7 65,0 

bugetului de stat 3010,6 4,0 64,0 7,1 

bugetelor unităților administrativ-

teritoriale 12700,1 

 

16,9 143,9 

 

13,3 

creditelor si împrumuturilor interne 2850,5 3,8 111,5 3,9 

creditelor si împrumuturilor externe - - - - 

surselor din străinătate 5099,0 6,8 152,5 5,0 

altor surse 5585,5 7,4 148,1 5,7 

             

În ianuarie-decembrie 2016 sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale rămân a fi 

mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei care reprezintă 61,1% din volumul total de investiţii, 

fiind urmate de sursele din cadrul bugetului de stat care reprezintă circa 20,9 % din totalul investiţiilor.   

            Structura investiţiilor în capital fix pe tipuri de mijloace fixe în ianuarie-decembrie 2016 se prezintă 

astfel: 

 

 

Realizări 

ianuarie – decembrie 2016 Informativ: 

ianuarie-

decembrie 2015 

în % faţă de 

total 

în % faţă de   

Total 

ianuarie-

septembrie 

2015 

Total* 75242,1 100,0 107,7 100,0 

clădiri de locuit* 3162,0 4,2 61,5 7,3 

clădiri (exclusiv de locuit) si edificii 8348,9 11,1 232,2 5,1 

utilaje si mașini, mijloace de transport 42853,4 57,0 118,7 52,5 

altele 20877,8 27,7 84,4 35,1 

                 *inclusiv mijloacele proprii ale populației 

 

În structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe cea mai mare parte au fost 

utilizate la procurarea utilajelor, mașinilor şi mijloacelor de transport a constituit circa 57,0% din volumul 

investiţiilor, în creştere cu 4,5 puncte procentuale faţă de perioada respective a anului precedent. 

Cota-parte a investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit circa 15,3% din 

volumul total al investiţiilor (din care 4,2 % – clădirilor de locuit şi 11,1 % – altor clădiri şi edificii), fiind în 

creştere cu 2,9 puncte procentuale faţă de perioada respectiva a anului precedent. Cota-parte a investiţiilor la 

construcţia clădirilor de locuit s-a micşorat cu 3,1 puncte procentuale, construcţia clădirilor cu altă destinaţie 

decât cea de locuit a înregistrat o creştere de 6,0% faţă de nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 

precedent. 
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Activitatea în antrepriză. În ianuarie-decembrie 2016 volumul lucrărilor executate de organizaţiile 

cu genul principal de activitate “Construcţii” a constituit circa 40,8 mil. lei în creştere cu circa 9,2% nivelul 

înregistrat în perioada ianuarie-decembrie 2015. 

Întreg volum de lucrări a fost realizat de către agenţii economici cu forma de proprietate privată. 

Datele privind structura lucrărilor în antrepriză executate în ianuarie – decembrie 2016 se prezintă 

după cum urmează: 

  

Valoarea  lucrărilor 

de construcții 

executate 

din care la : 

Total 

in % fata 

de 

perioada 

respectiva 

a anului 

precedent  

clădiri nerezidențiale construcții inginerești 

Total 

in % fata de 

perioada 

respectiva a 

anului 

precedent 

Total 

in % fata de 

perioada 

respectiva a 

anului 

precedent  

Total 40851,6 109,2 39545,4 109,1 1306,2 113,7 

Valoarea lucrărilor de 

construcții noi 
662,6 86,5 353,0 94,8 309,6 78,5 

Valoarea lucrărilor de 

reparații capitale 
38645,4 115,9 37659,4 115,5 986,0 130,7 

Valoarea lucrărilor de 

întrețineri si reparații curente 
1543,6 47,1 1533,0 46,8 10,6 - 

          

    Pe elemente de structura a lucrărilor executate predomina efectuarea lucrărilor de reparații capitale 

realizate în volum de 38,6 mil. lei, sau 94,6 % din volumul total al lucrărilor.    

 

1.4 Transporturi 

Transportul de mărfuri. În ianuarie-decembrie 2016 întreprinderile specializate de transport auto 

au transportat 57,7 mii tone de mărfuri, sau cu 7,6 % mai mult comparativ cu perioada similara din anul 

2015. Parcursul mărfurilor în perioada de referinţă a totalizat 6139,4 mii. tone-km, cu 6,0 % mai mult faţă de 

nivelul înregistrat în ianuarie - decembrie 2015. 

 

Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor 

realizat de întreprinderile de transport 

 
Ianuarie – 

decembrie  2016 

în % faţă de 

ianuarie – 

decembrie 

2015 

decembrie 2016 

în % faţă de 

noiembrie 

2016 

în % faţă de 

decembrie 

2015 

Mărfuri transportate – total, mii 

tone 
57,7 107,6 63,0 131,8 

Parcursul mărfurilor – total, mii. 

tone-km 
6139,4 106,0 56,0 203,0 

 

Transportul de călători. Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor în ianuarie-

decembrie 2016 se prezintă astfel: 

 

 
Ianuarie – 

decembrie  2016 

în % faţă de 

ianuarie – 

decembrie 

2015 

decembrie 2016 

în % faţă de 

noiembrie 

2016 

în % faţă de 

decembrie 

2015 

Pasageri transportaţi – total, mii 

pasageri 
296,3 96,2 107,2 97,8 

Parcursul pasagerilor – total, 

mii. pasageri-km 
13612,6 95,3 115,3 106,2 
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Numărul de călători transportaţi cu autobuze şi microbuze în întreprinderile specializate de 

transport auto în ianuarie-decembrie 2016 a fost de 296,3 mii călători sau cu 3,8% mai puțin          

comparativ cu perioada similara din anul 2015. Parcursul pasagerilor cu aceste mijloace de transport auto a 

însumat 13612,6 mii pasageri-km, cu 4,7 % mai puţin decât în ianuarie - decembrie 2015. 

            În luna decembrie 2016 numărul de călători transportaţi a fost de 26,8 mii călători sau cu 2,2% mai 

puţin comparativ cu luna decembrie 2015, parcursul pasagerilor fiind cu 6,2% mai mare şi reprezentând 

1293,1 mii pasageri-km. 

 

  

Valoarea  lucrărilor 

de construcții 

executate 

din care la : 

Total 

in % fata 

de 

perioada 

respectiva 

a anului 

precedent  

clădiri nerezidențiale construcții inginerești 

Total 

in % fata de 

perioada 

respectiva a 

anului 

precedent 

Total 

in % fata de 

perioada 

respectiva a 

anului 

precedent  

Total 40851,6 109,2 39545,4 109,1 1306,2 113,7 

Valoarea lucrărilor de 

construcții noi 
662,6 86,5 353,0 94,8 309,6 78,5 

Valoarea lucrărilor de 

reparații capitale 
38645,4 115,9 37659,4 115,5 986,0 130,7 

Valoarea lucrărilor de 

intretinere si reparații curente 
1543,6 47,1 1533,0 46,8 10,6 - 

          

    Pe elemente de structura a lucrărilor executate predomina efectuarea lucrărilor de reparații capitale 

realizate în volum de 38,6 mil. lei, sau 94,6 % din volumul total al lucrărilor.    

 

II.  FINANŢE 

2.1. Executarea bugetului 

Conform datelor Direcţiei Finanţe a raionului Ştefan Vodă, la situaţia din 31 decembrie 2016,  

încasarea efectivă a veniturilor în buget s-a cifrat la circa 233,4 mil lei. Din total venituri , veniturile curente 

constituie – circa 48,5 mil lei sau 20,8%,   mijloacele băneşti primite din bugetul republican constituie 184,9 

mil lei -  79,2% . 

Cheltuielile executate au constituit 220,1 mil lei. 

Veniturile  şi cheltuielile bugetului raional se prezintă astfel:, 

 

 Ianuarie – decembrie 2016 

2016 
executat 

2015,        

mii lei 

2016 în % 

faţă de 2015 
plan 

precizat,  

mii lei 

executat, 

mii lei 

I. VENITURI TOTAL 242887,1 233429,3 208957,6 111,71 

A) Venituri curente 48323,0 48487,0 41546,8 116,70 

B) Transferuri primate în cadrul bugetului 

public naţional 
194564,1 184942,3 164973,5 112,10 

C) Granturi 
  2437,3  

II. CHELTUIELI TOTAL 253967,33 220090,35 213496,7 103,09 

- servicii de stat cu destinaţie generală 
32345,52 27460,20 25306,7 108,51 
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- apărarea naţională 247,20 197,64 204,4 96,69 

- ordinea publică şi securitatea naţională 389,40 341,20 288,5 118,27 

- servicii în domeniul economic 7538,93 6818,96 15239,3 44,75 

-gospodărirea de locuinţe şi servicii 

comunale 
29141,14 16939,78 8087,0 209,47 

- protecţia mediului 1883,80 1336,82   

- ocrotirea sănătăţii 240,00 220,12 795,0 27,60 

- cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 15945,20 13670,68 13301,0 102,78 

- învățământ 147666,44 135700,74 132245,9 102,61 

- protecţia socială 18569,70 17404,21 18046,7 96,44 

Creditarea netă   17,8  

III. DEFICIT – 

      EXCIDENT + 
-11080,23 13338,95 -4539,1  

Excedentul  bugetar la 31.12.2016 a constituit circa 13,3 mil lei.  

2.2. Consumurile, cheltuielile şi investiţiile întreprinderilor în trimestrul IV anul 2016
3
 

         Conform datelor prezentate de agenţii economici în raportul statistic nr. 5-CI  ,,Consumurile, cheltuielile 

şi investiţiile întreprinderii “ principalii indicatori ai întreprinderilor, pe tipuri de activitate, pentru  trimestrul 

IV al anului 2016, se prezintă astfel :                  

                                                                                                                                      mii lei 

Denumirea 

Venituri 

din 

vânzari 

 

Consum

uri si 

cheltuieli  

- total 

 

Consum

uri si 

cheltuieli    

material 

 

Consum. si 

cheltuieli    

aferente 

serviciilor 

prestate de 

terți 

 

Uzura 

(amortizar

ea)    

activelor 

pe termen 

lung 

 

Remune

rarea 

muncii 

 

Contrib. 

privind    

asigurările 

sociale de 

stat si 

medicale 

obligatorii 

 

Total      235173,5 181651,4 79242,7 29671,3 13238,7 30515,6 7962,1 

Agricultura 104953,2 87469,8 51673,9 2745,4 6875,5 9495,0 2424,9 

Industria 

prelucrătoare 59356,0 35737,3 15081,8 9603,9 3097,8 2645,4 720,4 

En.el., 

termică, gaze 

şi apă 20494,2 14293,0 2744,2 462,0 2274,2 6855,1 1817,1 

Construcţii 22233,7 20197,2 3487,9 15479,8 30,8 739,9 203,6 

Comerţ 10142,0 2352,6 1269,1 111,9 59,7 383,0 104,0 

Transporturi 

şi depozitare 1364,3 1548,6 677,8 5,5 11,9 289,8 79,7 

Sănătate şi 

asistenţă 

socială 15112,3 17971,9 4018,2 1233,4 632,1 9352,7 2403,6 

 

Cifra de afaceri la data de 31.12.2016 a constituit 235,2 mln lei. În totalul venitului din vânzări ponderea 

cea mai mare îi revine agriculturii – 44,6%, energiei electrice, termice, gaze şi apă – 21,4% şi industriei 

prelucrătoare 25,2%.                                                                                                                     

      Consumurile şi cheltuielile în total pe întreprinderi în trimestrul IV anul 2016 s-au ridicat la circa 181,6 

mln lei, cele mai mari cheltuieli fiind înregistrate în agricultura, unde suma consumurilor se ridică la circa 

87,5 mln. lei sau 54,3 % din total, fiind urmată de industria prelucrătoare cu 35,7 mln lei şi sectorul sănătăţii 

cu circa 18,0 mln. lei. 

                                                 
3
 Datele sunt prezentate în baza raportului statistic 5-CI „Consumurile, cheltuielile şi investiţiile întreprinderii”, 

prezentat de către agenţii economici care au fost selectaţi pentru cercetarea statistică integrată pe termen scurt. 
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Consumurile şi cheltuielile materiale în ianuarie-decembrie 2016 reprezintă circa 79,2 mln lei, cele mai 

mari cheltuieli materiale fiind suportate în agricultură – 51,7 mln. lei, industria prelucrătoare –  15,1 mln. lei 

şi sectorul sănătăţii cu 4,0 mln lei.                                                                                                      

Consumurile şi cheltuielile aferente serviciilor prestate de terţi au constituit 29,7 mln lei, cele mai mari 

cheltuieli fiind în construcţii – 15,5 mln.lei, industria prelucrătoare – 9,6 mln. lei, şi sectorul sănătăţii cu 1,2 

mln lei. 

Alte  consumuri şi  cheltuieli  operaţionale au fost efectuate în sumă de 35,6 mln. lei, din care 18,7 mln 

lei revin agriculturii, 12,2 mln. lei  industriei prelucrătoare şi 1,8 mln lei sectorului sănătate şi asistenţă 

socială. 

Consumurile şi cheltuielile privind remunerarea muncii la data de 30.12.2016 s-au cifrat la  30,5 mln lei, 

cele mai mari fiind în agricultura – 9,5 mln. lei, sănătate şi asistenţă socială – 9,3 mln lei şi sectorul energiei 

electrice, termice, gaze şi apă – 6,9 mln lei. 

Contribuţiile privind asigurările sociale de stat şi medicale obligatorii în perioada de referinţă constituie 

circa 8,0 mln lei. 

Uzura  activelor  pe  termen  lung pe trimestrul de raportare este de 13,2 mln lei. 

 

III.  SITUAŢIA SOCIALĂ 

3.1.Câştigul salarial 

În luna decembrie anul 2016 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia raionului 

(întreprinderile cu numărul de salariaţi 20 şi mai multe persoane şi sectorul bugetar), participante în 

cercetarea statistică lunară
4
  a constituit 3764,9 lei , înregistrând o creştere de 7,1% faţa de luna decembrie 

2015 şi cu -8,5% mai puţin faţă de luna precedentă a anului 2016. 

În sfera bugetară câștigul salarial mediu a constituit în luna decembrie curent 3144,2 lei cu 3,4% mai 

mult faţă de noiembrie 2015 

Evoluţia salariului mediu lunar 

 

Salariul mediu 

lunar al unui 

salariat, lei 

In % faţă de  

perioada similară 

a anului precedent 

perioada 

precedentă 

2016 

Ianuarie 3351,5 109,6 95,3 

Februarie 3150,5 107,5 94,0 

Martie 3029,9 103,2 96,2 

Trimestrul I 3177,3 106,8 95,2 

Aprilie 3285,1 106,0 108,4 

Mai 3237,6 108,6 98,5 

Iunie 3735,4 117,8 115,4 

Trimestrul II 3419,4 110,8 107,4 

Iulie 3813,0 109,0 102,1 

August 3651,7 127,3 95,8 

Septembrie 3432,0 109,2 94,0 

Trimestrul III 3632,2 115,2 97,3 

Octombrie 3719,3 123,5 94,0 

Noiembrie 3821,6 121,0 102,8 

Decembrie 3764,9 107,1 98,5 

Trimestrul IV 3768,6 116,7 98,4 

 

Salariul mediu pe activităţi, în luna decembrie 2016 

 

 lei 
În % faţă de : 

decembrie 2015 noiembrie 2016 

 Total 3764,9 107,1 98,5 

Agricultura, economia vânatului şi 

silvicultura 

3399,0 88,5 110,9 

Industrie: 5801,1 72,3 68,8 

                                                 
4
 Precizări metodologice – pag.18 
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Administraţie publică 4366,2 107,0 102,6 

Învățământ
 

2946,9 103,7 87,0 

Alte activităţi de servicii colective, 

sociale şi personale 

4618,8 157,1 123,1 

 

Niveluri maxime în luna decembrie 2016 au fost înregistrate în activităţile : industrie- 5801,1 lei, 

administraţie publică- 4366,2 lei. Sub media pe raion au fost remuneraţi salariaţii din învăţământ- 2946,9 lei 

şi agricultură- 3040,1 lei.  

3.2. Piaţa forţei de muncă 

Conform datelor Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a raionului Ştefan Vodă, la 01 ianuarie 

2017 numărul şomerilor înregistraţi a fost de 649 persoane, 47,6% din care sunt femei.  

Evoluţia numărului şomerilor 

persoane 

 TOTAL 

Din total şomeri 

femei 
tineri         

16-29 ani 

locuitori 

rurali 

Aflaţi în evidenţă la începutul anului 2016 649 309 187 602 

Înregistraţi de la începutul anului 1225 561 396 1056 

Plasaţi în câmpul muncii 424 202 188 311 

Ieşiţi din evidenţă de la începutul anului 805 367 240 732 

Stau în evidenţă la 01.01.2017 645 301 155 615 

 

   Din numărul total de şomeri, înregistraţi în căutarea unui loc de muncă (1225 persoane): 

- persoane cu studii superioare universitare – 4,5% 

- medii de specialitate – 5,7% 

- persoane cu studii secundare profesionale – 42,1 % 

- persoane cu studii liceale şi medii de cultură generală – 7,7% 

- persoane cu studii gimnaziale – 34,4%. 

- persoane cu studii primare – 5,5% 

Din numărul total de şomeri înregistraţi pe parcursul lunilor ianuarie – decembrie  2016 (1225 

persoane) – au activat în agricultură – 199 persoane, în industria prelucrătoare – 38 persoane, în învăţământ – 

52 persoane, în comerţ – 48 persoane. 

În perioada de raport , 157 unităţi economice au prezentat oferte de locuri de muncă, unde au fost 

identificate 1054 locuri de muncă, 75,4% din care au fost comunicate de către angajatori.  

Pe parcursul perioadei de raport, în 17 unităţi economice au fost organizate lucrări publice 

remunerate. 

În ianuarie-decembrie 2016, au fost înmatriculaţi la cursuri de pregătire profesională 38 persoane, au 

absolvit cursuri de pregătire profesională 52 persoane, inclusiv 26 femei. 

Cheltuielile  totale  ale  Fondului de şomaj în perioada de raport au constituit   961,18 mii lei.  

Partea preponderentă în cheltuielile Fondului de şomaj (38,4%) revine cheltuielilor pentru acordarea 

ajutorului de şomaj. Mărimea medie a ajutorului de şomaj în perioada de raport a constituit 1504,18 lei. 

3.3. Situaţia demografică
5
 

 

Evoluţia fenomenelor demografice în ianuarie - decembrie 2016 se caracterizează prin următorii 

indicatori principali ai mişcării naturale a   populaţiei : 

 

 Ianuarie - decembrie 

2016 2015 
2016 în % faţă 

de 2015 

Născuţi-vii, persoane 728 710 102,5 

                                                 
5
 Datele sunt prezentate conform domiciliului permanent 
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Decedaţi, persoane 779 873 89,2 

 din care copii sub 1 an 4 7 57,1 

Spor natural -163 -163 X 

Numărul căsătoriilor 416 486 85,6 

Numărul divorţurilor 217 228 95,2 

Natalitatea. Pe parcursul a 12 luni ale anului 2016 s-au înregistrat 728 născuţi-vii sau cu 2.5% mai 

mulţi decât în  perioada respectivă a anului trecut. Rata natalităţii la 1000 locuitori a constituit 10,3 născuţi-

vii ( rata natalităţii în medie pe Republica Moldova în ianuarie - decembrie 2016 a constituit 10,5). 

Mortalitatea generală în ianuarie – decembrie 2016 s-a micşorat cu 10,8 % faţă de nivelul perioadei 

respective ale anului  2015, rata mortalităţii constituind 11,1 decedaţi la 1000 locuitori (rata mortalităţii în 

medie pe Republica Moldova în ianuarie – decembrie 2016 a constituit 10,8). 

Nupţialitatea şi divorţialitatea. Rata nupţialităţii a constituit 5,9 căsătorii la 1000 locuitori, numărul 

căsătoriilor în perioada raportată fiind în descreştere cu 14,4 %, iar rata divorţialităţii a alcătuit 3,1 divorţuri 

la 1000 locuitori, numărul divorţurilor înregistrând o descreştere cu 4,8% faţă de perioada similară a anului 

2015.  

 

3.4. Infracţiuni 

Conform informaţiei primite de la Comisariatul de Poliţie a raionului  Ştefan Vodă, situaţia criminogenă 

în raion se caracterizează prin următoarele date: 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea infracţiunii 

Ianuarie - decembrie 

 

2015 2016 

 

2016  în % faţă de 

2015 

Total 504 627 124,4 

Leziuni corporale grave 5 4 80,0 

Leziuni corporale medii 7 18 De 2,6 ori 

Viol 6 15 De 2,5 ori 

Jafuri  13 11 84,6 

Huliganism 13 28 De 2,2 ori 

Narcotice 13 15 115,4 

Răpiri de transport 2 8 De 4,0 ori 

Furturi 124 227 De 1,8 ori 

Accidente rutiere 8 12 De 1,5 ori 

Trafic de fiinţe umane 4 2 50,0 

Stare de ebrietate 192 139 72,4 

Frontiera de stat - -  

Violenţă în familie 17 29 De 1,7 ori 

Violare la domiciliu 30 21 70,0 

Alte crime 70 98 De 1,4 ori 
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În ianuarie – decembrie 2016 s-au înregistrat 627 infracţiuni, cu 24,4 % mai multe decât în aceiaşi 

perioadă a anului trecut. 

Din totalul infracţiunilor depistate ponderea cea mai mare îi revine furturilor (36,2 %), stării de 

ebrietate (22,2 %) . 

În perioada ianuarie-decembrie 2016 în comparaţie cu aceeași perioadă a anului precedent se 

constată  creştere pe următoarele infracţiuni: leziuni corporale medii de 2,6 ori, viol de 2,5 ori, huliganism de 

2,2 ori, răpiri de transport de 4,0 ori, furturi de 1,8 ori, accidente rutiere de 1,5 ori, violenţa în familie de 1,7 

ori. 

 

Dumitru BOGNIBOV, 

șeful Direcţiei pentru Statistică 

a raionului Ştefan Vodă 

 

 

PRECIZĂRI METODOLOGICE 

 

Începând cu luna ianuarie 2012 datele statistice se obţin în baza unei cercetări statistice selective 

noi: „Indicatori statistici pe termen scurt”, implementate în statistică naţională în conformitate cu normele 

europene. Astfel, se colectează date într-un mod unitar, din mai multe domenii de activitate (industrie, 

construcţii, servicii, investiţii), asigurându-se o creştere a calităţii datelor. 

Cercetarea statistică  „Indicatori statistici pe termen scurt” cuprinde următoarele domenii : 

- industrie (ancheta lunară„IND TS”), 

- construcţii (ancheta lunară„CONS TS”), 

- agricultură, comerţ şi servicii (ancheta lunară „SERV TS), 

- investiţii (ancheta trimestrială “2-INV”), 

- consumurile, cheltuielile şi investiţiile întreprinderilor (ancheta trimestrială “5-CI”) 

Unităţile din sectorul bugetar (administraţia publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială etc.) 

sunt cuprinse exhaustiv în cercetare. 

Unităţile economice cu efectivul de personal de 20 persoane şi peste sunt cuprinse în cercetare în 

mod exhaustiv, iar cele cu 4-19 persoane - prin metoda de sondaj. 

Pentru despărţitura „Cifra de afaceri în comerţ şi servicii” : 

Sursa datelor o constituie capitolul CA (Cifra de afaceri) din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii 

pe termen scurt în servicii (SERV TS),  în  conformitate  cu  Regulamentul  Consiliului    European    nr.  

1165/1998,  Regulamentul    Consiliului  şi  Parlamentului  European  nr. 1158/2005 şi Regulamentul 

Comisiei  Europene nr. 1503/2006 cu privire la statisticile pe termen scurt. 

 

Concepte şi definiţii 
  Cifra  de  afaceri  reprezintă  veniturile  totale  înregistrate  de  către  întreprindere  în  perioada  de  

referinţă,  provenite  atât  din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare exercitate de aceasta. 

Cifra de afaceri nu include veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe. Acest indicator constituie 

suma rulajului creditor al contului 611 “Venituri din vânzări” şi 612 „Alte venituri operaţionale”, subcontul 

2 „Venituri din arenda curentă”.  

 

 

În cifra de afaceri (venitul din vânzări) nu se includ: 

TVA şi alte impozite deductibile similare legate de cifra de afaceri (venitul din vânzări); 

venitul din vânzarea altor active curente (rulajul creditor al contului 612 “Alte venituri 

operaţionale” cu excepţia subcontului 6122 „Venituri din arenda curentă” care se include în 

cifra de afaceri); 

venitul din vânzarea activelor pe termen lung (rulajul creditor al contului 621 „Venituri din 

activitatea de investiţii”); 
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alte venituri din activitatea de investiţii, din activitatea financiară, venituri excepţionale (621 

„Venituri din activitatea de investiţii”, 622 „Venituri din activitatea financiară”, 623 „Venituri 

excepţionale”). 

valoarea ambalajelor restituite după livrare. 

 

Algoritmul de calcul 

Indicii de volum ai cifrei de afaceri sunt indici  de tip Laspeyres şi sunt calculaţi în condiţii metodologice  

şi de preţuri comparabile. Pentru exprimarea valorilor din perioada curentă în preţurile perioadei de referinţă 

se  utilizează indici de preţuri deflatori (indicele  preţurilor  de consum).  Primii  indici  obţinuţi  sunt  la  nivel  

de  clasă/grupă  CAEN  Rev.1  apoi  prin  agregări  succesive  se  obţin  indici  la  niveluri  agregate. 

 


