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PRODUSUL INTERN BRUT (ianuarie-martie 2018, 2019) mil.lei 37880.7 103,8 41184.8 104.4

  

RESURSE:

   Valoarea adăugată brută mil.lei 32490.0 103.9 35376.6 105.1

   Impozite nete pe produs mil.lei 5390.7 103.2 5808.1 100.3

  

UTILIZĂRI:

   Consumul final mil.lei 40910.2 103.1 43909.3 101.9

   Formarea brută de capital mil.lei 7225.4 x 7795.9 x

   Exportul net mil.lei -10254.9 x -10520.3 x

  

Rata inflaţiei faţă de:   

   luna precedentă a anului curent % 0.0 1.4

   luna decembrie a anului precedent % 0.8 4.5

   perioada respectivă a anului precedent % 2.8 4.4 -1.0 p.p. 4.6 3.0 -1.4 p.p.

Cursul mediu de schimb  lei/USD 16.67 16.67 85.2 17.95 17.42 104.5

Bani în circulaţie : mil.lei 18296.5 109.5 * 22428.2 122.6 *Masa monetară M3: 

   la sfîrşitul perioadei mil.lei 77427.7 109.8 * 86859.1 112.2 *

Comerţul exterior de bunuri (apriltie, ianuarie-aprilie)

Export de bunuri        mil.USD 199.9 877.7 128.7 215.8 948.7 108.1

   Export de bunuri, indicii valorii unitare (trimestrul I) % 111.5 94.9

   Export de bunuri, indicii volumului fizic (trimestrul I) % 115.1 113.8

Import de bunuri mil.USD 444.6 1770.6 127.2 515.4 1880.6 106.2

   Import de bunuri, indicii valorii unitare (trimestrul I) % 115.0 97.9

   Import de bunuri, indicii volumului fizic (trimestrul I) % 111.9 105.1

Balanţa comercială mil.USD -244.7 -892.9 125.8 -299.6 -931.9 104.4

Gradul de acoperire a importului prin export % 45.0 49.6 0.6 p.p. 41.9 50.4 0.8 p.p.

Balanţa de plăţi (trimestrul I)

   Contul curent mil.USD -213.8 x -242.0 x

      bunuri mil.USD -683.6 x -702.8 x

      servicii mil.USD 74.3 x 95.3 x

      venituri primare mil.USD 111.1 x 98.6 x

          din care compensarea rezidenţilor din muncă (intrări)         mil.USD 208.0 x 217.3 x

      venituri secundare mil.USD 284.4 x 266.9 x

          din care transferuri personale (intrări) mil.USD 207.2 x 214.0 x

   Contul de capital mil.USD -6.6 x -13.7 x

   Contul financiar mil.USD -226.9 x -312.3 x

      investiţii directe (nete) mil.USD -101.3 x -118.1 x

      investiţii de portofoliu (nete) mil.USD -1.1 x 0.0 x

      alte investiţii (nete) mil.USD -168.2 x -16.2 x

      activele de rezervă ale statului  (majorare (+), micşorare (-))   mil.USD 42.7 x -176.5 x

Stocul investiţiilor străine directe acumulate în economia naţională 

la 31 martie 
mil.USD

3941.6 126.4 4219.9 107.1

Bugetul public naţional:

  venituri mil.lei 4771.3 22390.2 112.2 * 4832.2 23971.9 107.1 *

  cheltuieli mil.lei 4545.4 21467.7 105.3 * 5189.8 25883.8 120.6 *

  deficit (-), excedent (+) mil.lei 225.9 922.5 x -357.6 -1911.9 x

      inclusiv:

   Bugetul de stat:

      venituri pe toate componentele mil.lei 2954.1 14020.2 110.4 * 2908.4 14922.6 106.4 *

      cheltuieli pe toate componentele mil.lei 2861.6 14117.6 102.9 * 3623.3 17325.1 122.7 *

      deficit (-), excedent (+) mil.lei 92.5 -97.4 x -714.9 -2402.5 x   

   Bugetele locale:

      venituri pe toate componentele mil.lei 1172.8 5264.6 109.4 * 1394.7 6471.6 122.9 *

      cheltuieli pe toate componentele mil.lei 1094.5 4903.2 107.6 * 1378.9 6539.9 133.4 *

      deficit (-), excedent (+) mil.lei 78.3 361.4 x 15.8 -68.3 x
  

   Bugetul asigurărilor sociale de stat:

      venituri mil.lei 1705.9 8305.8 110.6 * 1934.0 9774.3 117.7 *

      cheltuieli mil.lei 1607.6 7866.1 108.2 * 1778.4 9251.3 117.6 *

      deficit (-), excedent (+) mil.lei 98.3 439.7 x 155.6 523.0 x

    Fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală:

      venituri mil.lei 562.0 2756.5 109.8 * 632.4 2646.2 96.0 *

      cheltuieli mil.lei 605.2 2537.7 105.4 * 446.5 2610.3 102.9 *

      deficit (-), excedent (+) mil.lei -43.2 218.8 x 185.9 35.9 x

Datoria de stat internă  la sfîrşitul perioadei mil.lei 22788.5 105.6 * 23387.5 102.6 *

Volumul valorilor mobiliare de stat (VMS) comercializate mil.lei 1221.9 7193.7 101.3 * 1201.3 6351.3 88.3 *

VMS în circulaţie mil.lei - 22788.5 105.6 * 23387.5 102.6 *

Cheltuieli pentru răscumpărarea VMS mil.lei 1306.0 6983.7 99.2 * 1119.4 6022.3 86.2 *

Rata dobînzii la VMS realizate % 4.47 4.94 -1.85 p.p. 6.14 6.12 1.18 p.p.

Datoria de stat externă (administrată de Guvern) la sfîrşitul 

perioadei mil.USD 1654.3 104.5 1681.1 101.6

Serviciul datoriei de stat externe mil.USD 2.7 9.7 127.0 * 2.8 9.9 101.6 *

Rambursări ale datoriei de stat externe mil.USD 4.0 48.5 1.8 ori* 139.1 146.2 3.0 ori*

Intrări de surse externe de finanțare mil.USD 7.8 16.0 17.9 * 8.4 157.3 9.9 ori*
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Active oficiale de rezervă ale BNM la sfîrşitul perioadei mil.USD 2842.7 121.7 2891.3 101.7

Creditele acordate economiei la sfîrşitul perioadei mil.lei 37094.5 97.9 * 41915.6 113.0 *

Rata medie a dobînzii la creditele acordate în moneda naţională % 8.63 9.24 -1.80 p.p. 8.08 8.19 -1.05 p.p.

Rata medie a dobînzii la creditele acordate în valută străină % 4.93 4.84 -0.40 p.p. 4.58 4.40 -0.44 p.p.

Depozite în băncile comerciale la sfîrşitul perioadei mil.lei 59131.2 109.9 * 64430.9 109.0 *

   depozite în lei mil.lei 35227.4 115.9 * 36943.3 104.9 *

   depozite în valută străină mil.lei 23903.8 102.2 * 27487.6 115.0 *

Rata medie la angajamentele atrase în moneda naţională % 4.20 4.61 -1.44 p.p. 4.53 4.42 -0.19 p.p.

Rata medie la angajamentele atrase în valută străină % 0.85 1.04 -0.84 p.p. 0.95 1.02 -0.02 p.p.

Producţia industrială în preţuri comparabile (ianuarie-aprilie 2018/ 

2019) mil.lei … 107.6 … 104.1

Producţia agricolă, în prețuri curente  (ianuarie-martie 2018/ 2019) mil.lei 1637.8 101.0 1650.0 98.0

producția vegetală 18.7 103.3 … 103.6

producția animalieră 1539.1 101.0 … 97.9

Investiții în active imobilizate (ianuarie-martie 2018/ 2019) 
2 

mil.lei 2434.5 102.9 3257.5 125.1

Mărfuri transportate de întreprinderile specializate de transport  

(ianuarie-aprilie 2018/ 2019) mii tone 4444.1 114.1 5230.3 117.7

   din care:

      feroviar mii tone 1593.8 115.9 1600.8 100.4

      rutier mii tone 2823.2 112.9 3597.0 127.4

      altele mii tone 27.1 1.4 ori 32.5 119.9

Cifra de afaceri  (martie, ianuarie-aprilie 2018/2019) la 

întreprinderile cu activitate principală de:

comerţ cu amănuntul (cu excepția autovehicolelor și 

motocicletelor) mil.lei … 13885.6 … 4709.4 16816.1 116.2

comerţ cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicole și 

motociclete) mil.lei … 28502.1 … * 9745.8 34497.0 121.0 *

comerț cu ridicata și cu amănuntul (întreținerea și repararea 

autovehicolelor și motocicletelor) mil.lei … 2596.9 … * 975.6 3299.8 127.1 *

servicii de piaţă prestate populaţiei mil.lei … 4899.1 … 1590.4 6036.8 119.9

servicii de piaţă prestate întreprinderilor mil.lei … 12189.9 … * 3595.9 13581.0 111.4 *

Salariul nominal mediu lunar al unui salariat în economia naţională  

(ianuarie-martie 2018, 2019) lei 5906.5 113.2 * 6923.0 117.2 *

Ritmul de creştere al salariului real  (ianuarie-martie 2018, 2019) % 107.6 100.8 p.p. 114.3 -6.7 p.p.

Suma restanţelor pentru retribuirea muncii cu termenul de achitare 

expirat  (sume neachitate mai mult de o lună) ( la întâi ianuarie 

2018, 2019) mil.lei 203.6 103.7 * 94.5 46.4 *

Minimul de existenţă (anii 2017, 2018 ) lei 1862.4 103.5 * 1891.0 101.5 *

Mărimea medie a pensiei (la 1 aprilie, 2018/2019) lei 1533.0 113.1 * 1794.0 117.0 *

Veniturile disponibile medii lunare pe o persoană (anii 2017, 2018) lei 2244.9 109.0 * 2383.1 106.2 *

creşterea reală a veniturilor disponibile % 102.2 3.2 p.p. 103.1 0.9 p.p.

Cheltuielile medii lunare de consum pe o persoană (anii 2017, 

2018) lei 2250.3 106.3 * 2407.9 107.0 *

Creșterea reală a cheltuielilor de consum % 99.7 2.6 p.p. 103.9 4.2 p.p.

Numărul şomerilor:

   conform clasificării Biroului Internaţional al Muncii  (2017, 2018) mii pers. 51.6 96.8 38.4 74.4

   înregistraţi oficial mii pers. 2.2 16.7 89.7 2.2 12.3 73.5

   plasaţi în cîmpul muncii mii pers. 1.5 7.9 114.3 1.7 4.8 60.9

   beneficiari de ajutor de şomaj mii pers. 1.0 2.6 79.7 1.0 2.1 83.3

Mărimea medie a ajutorului de şomaj lei 1569.2 121.2 * 1466.5 93.5

Rata şomajului conform clasificării Biroului Internaţional al Muncii 

(anii 2017, 2018) % 4.1 -0.1 p.p. 3.0 -1.1 p.p.

Numărul căsătoriilor înregistrate unităţi 1638 6388 99.5 1909 6219 97.4

Născuţi - vii persoane 2792 13314 95.8 2647 12177 91.5

Decedaţi persoane 3038 16255 96.2 3412 16767 103.1

din care copiii sub un an persoane 28 140 94.6 18 93 66.4

Numărul crimelor înregistrate numeric 2779 12185 92.3 2782 11587 95.1

Decedaţi în urma acestor crime persoane 48 235 122.4 39 214 91.1

Urmărirea penală a fost terminată % 37.1 -2.0 p.p. 33.5 -3.6 p.p.

* Modificare nominală

Secţia modelare şi prognozare economică

III. Sfera socială

1
Începînd cu trimestrul I 2018, indicatorii privind PIB sunt calculați în conformitate cu metodologia de calcul a Sistemului Conturilor Naționale a Organizației Națiunilor Unite, versiunea 

2008/Sistemul European de Conturi, versiunea 2010 (SCN, ONU-2008/SEC-2010). Însă, ritmurile de creștere deocamdată nu au fost recalculate de către Biroul Național de Statistică pentru 

această perioadă.

2
 Începînd cu trimestrul I 2017, Biroul Național de Statistică nu mai prezintă indicatorul ”Investiții în active materiale pe termen lung”, acesta fiind substituit cu indicatorul ”Investiții în active 

imobilizate”. Acest indicator cuprinde atît investițiile în active materiale (clădiri, mașini, utilaje etc.), cît și cele nemateriale (drepturi de proprietate intelectuală, programe informatice etc.). Însă, 

această modificare nu a fost anunțată și, respectiv, nu au fost introduse modificările respective în Hotărîrea Guvernului nr. 1463 din 30.12.2016 Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor 

statistice pe anul 2017) 

 Surse de date: Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne, Biroul Naţional de Statistică, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, 

                             Casa Naţională de Asigurări Sociale,  Agenţia Proprietăţii Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi calculele Ministerului Economiei și Infrastructurii

II. Sectorul real al economiei


