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                                S  O  L  D  U  L

Iniţial Modificat
Pînă la operaţiunile

de închidere a 
anului

După operaţiunile
de închidere a 

anului

1 2 3 4 5 6

A C T I V

I. Mijloace băneşti 1 1.068.783,9 1.133.981,4 1.316.710,5 1.316.710,5

1.1 Mijloace bănesi ale componentului de bază 2 465.798,9 505.147,3 648.882,0 648.882,0

Cont curent al bugetului de stat (1101) 3 261.258,4 300.606,8 409.310,0 409.310,0

Cont curent valutar al bugetului de stat (1104) 4 191.482,9 191.482,9 219.111,8 219.111,8

Cont curent al bugetului de stat pentru mijloacele incluse în executarea de casă în baza rapoartelor (1105) 5 9.495,1 9.495,1 10.230,9 10.230,9

Cont special pentru contribuţiile fiscale ale agenţilor economici amplasaţi în localităţile din stînga Nistrului şi în mun.Bender 
(1621) 6 3.562,5 3.562,5 10.229,3 10.229,3

1.2  Mijloace bănesi ale componentului mijloace speciale 7 332.659,2 335.378,8 360.233,5 360.233,5

Cont curent al bugetului de stat pentru mijloace speciale  (1401) 8 287.960,9 287.550,0 72.618,4 72.618,4

Mijloace speciale ale instituţiilor finanţate de la bugetul de stat gestionate prin sistemul bancar peste hotare (1478) 9 13.422,7 13.422,7 21.484,9 21.484,9

Mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor finanţate de la bugetul de stat gestionate prin sistemul bancar în interiorul 
ţării (1480) 10 20.284,8 23.415,3 41.808,3 41.808,3

Cont curent pentru mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor finanţate din bugetul de stat (1613) 11 10.803,7 10.803,7 19.433,1 19.433,1

Cont curent pentru mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat în valută (1622) 12 62,3 62,3

Cont curent pentru mijloace speciale ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat depozitate în Banca Naţională a 
Moldovei (1617) 13 200.000,0 200.000,0

Cont curent al bugetului de stat pentru ajutoare umanitare (1601) 14 170,9 170,9 4.826,5 4.826,5

Cont curent al bugetului de stat pentru sume în drum (1901) 15 16,2 16,2

1.3 Mijloace bănesi ale componentului fonduri  speciale 16 129.595,1 90.778,6 72.800,4 72.800,4

Cont curent al bugetului de stat pentru fonduri speciale (1501) 17 78.595,1 39.778,6 27.800,4 27.800,4

Cont curent al bugetului de stat pentru depozite din fonduri speciale în bănci comerciale (1505) 18 51.000,0 51.000,0 45.000,0 45.000,0

1.4 Mijloace bănesi ale componentului proiecte investitionale 19 140.730,7 202.676,7 234.794,6 234.794,6
Cont curent al bugetului de stat pentru mijloacele granturilor interne şi externe, creditelor externe, altor încasări şi transferuri 
aferente proiectelor finanţate din surse externe (1681) 20 68.902,9 202.676,7 234.794,6 234.794,6

Cont curent pentru mijloacele împrumuturilor externe privind realizarea proiectelor investiţionale (1682) 21 71.827,8

2 Cheltuieli 22 0,0 0,0 14.267.413,0 0,0

2.1  Cheltuielile componentului de bază 23 0,0 0,0 12.120.607,5 0,0

Cheltuielile bugetului de stat  (2101) 24 9.670.343,9

Cheltuielile de bază incluse în executarea de casă a bugetului de stat în baza rapoartelor (2103) 25 53.668,5

Transferurile din fondul de susţinere financiară a teritoriilor transmise de la bugetul de stat  (6101) 26 1.964.229,5

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi 
bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special (6201) 27 505.125,9

Dezafectarea şi restabilirea mijloacelor dezafectate pentru onorarea garanţiilor de stat interne (5401) 28 -467,2

Restabilirea mijloacelor dezafectate pentru onorarea garanţiilor de stat pentru împrumuturile externe (5501) 29 -312,8

Împrumuturile acordate de la bugetul de stat şi rambursate de către bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi 
bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special (5201) 30 -905,1

Împrumuturile acordate şi rambursate bugetului de stat de către agenţii economici (5101) 31 -45.957,4

Alte împrumuturi acordate şi rambursate la bugetul de stat (5301) 32 -25.117,8

2.2  Cheltuielile componentului mijloace speciale 33 0,0 0,0 1.165.877,3 0,0

Cheltuielile din contul mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate din bugetul de stat (2401) 34 1.149.296,5

Cheltuielile din contul mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate din bugetul de stat gestionate prin sistemul bancar peste 
hotare şi incluse în executarea de casă în baza rapoartelor (2478) 35 16.580,8

2.3  Cheltuielile componentului fonduri speciale 36 0,0 0,0 201.148,0 0,0

Cheltuielile din contul fondurilor speciale ale bugetului de stat (2501) 37 201.148,0

2.4 Cheltuielile componentului proiecte investitionale 39 0,0 0,0 779.780,2 0,0

Cheltuieli ale bugetului de stat din contul mijloacelor granturilor interne şi externe, creditelor externe, altor încasări şi 
transferuri aferente proiectelor finanţate din surse externe (2681)

40 779.780,2

TOTAL   ACTIV 41 1.068.783,9 1.133.981,4 15.584.123,5 1.316.710,5
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B I L A N Ţ U L        G E N E R A L   

                                                             AL  BUGETULUI  DE  STAT     PE    ANUL    2007

Denumirea şi codurile conturilor de bilanţ Nr. 
rândului

La sfîrşitul  anului

 nr.  10 din 29.01.2008

Formularul nr.20
Aprobat prin Ordinul
ministrului finantelor



                                S  O  L  D  U  L

Iniţial Modificat
Pînă la operaţiunile

de închidere a 
anului

După operaţiunile
de închidere a 

anului

1 2 3 4 5 6

La începutul  anului
Denumirea şi codurile conturilor de bilanţ Nr. 

rândului
La sfîrşitul  anului

PASIV 
3. Surse de finantare 42 0,0 0,0 381.291,1 0,0
3.1    Surse de finantare pe componentul de bază 43 0,0 0,0 -79.820,5 0,0
3.1 .1   Surse interne de finantare 44 0 0 -51295,1 0

Împrumuturile primite şi rambursate Băncii Naţionale de către bugetul de stat (8101) 45 -160.000,0

Alte surse interne ale bugetului de stat  (8701) 46 -4.727,4

Vînzarea şi răscumpărarea hîrtiilor de valoare de stat (8301) 47 118.479,3

Diferenţele de curs valutar la conturile bugetului de stat (8801) 48 -5.047,0

3.1 .2  Surse externe de finantare 49 0,0 0,0 -317.317,0 0,0

Împrumuturile externe primite şi rambursate de către bugetul de stat (8501) 50 -306.129,9

Dezafectarea mijloacelor dezafectate pentru onorarea garanţiilor de stat externe  (8503) 51 -11.187,1
3.1.3  Alte surse 52 0,0 0,0 288.791,6 0,0

Mijloace din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică aferente bugetului de stat  (8401) 53 159.861,2

Veniturile calculate de la bugetul de stat pentru contul special al Guvernului (4706) 54 39.831,9

Veniturile calculate de la bugetul de stat bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii 
teritorial autonome cu statut juridic special  (4701) 55 2,0

Venituri din contribuţiile fiscale ale agenţilor economici amplasaţi în localităţile din stînga Nistrului şi în mun.Bender (4621) 56 6.666,8

Plăţi-garanţie de la drepturile de import-export şi drepturi de import-export achitate în avans (8705) 57 82.429,7

3.2    Surse de finantare pe componentul mijloace speciale 58 0,0 0,0 31.738,5 0,0
3.2.3  Alte surse 59 0,0 0,0 31.738,5 0,0

Încasările mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor finanţate din bugetul de stat (4613) 60 27.020,7

Încasările mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat în valută (4622) 61 62,3

Încasări din ajutoare umanitare ale bugetului de stat (4601) 62 5.452,9

Diferenţele de curs valutar la conturile ajutoarelor umanitare ale instituţiilor finanţate de la bugetul de stat (8806) 63 -797,4

3.3    Surse de finantare pe componentul proiecte investitionale 64 0 0 429373,1 0
3.3 .1   Surse interne de finantare 65 0 0 -19787,8 0
Diferenţa de curs valutar la mijloacele obţinute din granturi externe, credite externe şi alte încasări ale bugetului de stat 
aferente proiectelor finanţate din surse externe (8881) 66 -19.787,8

3.3 .2  Surse externe de finantare 67 0,0 0,0 449.160,9 0,0
Credite externe ale bugetului de stat acordate de către organizaţiile financiare internaţionale pentru realizarea proiectelor 
finanţate din surse externe (8582) 68 449.160,9

4. Venituri 69 0,0 0,0 14.068.851,0 0,0
4.1 Veniturile componentului de bază 70 0,0 0,0 12.344.162,7 0,0

Veniturile bugetului de stat (4101) 71 12.289.758,4

Veniturile de bază incluse în executarea de casă a bugetului de stat în baza rapoartelor (4103) 72 54.404,3

4.2 Veniturile componentului mijloace speciale 73 0,0 0,0 1.158.993,5 0,0

Veniturile mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate din bugetul de stat  (4401) 74 1.134.350,5

Veniturile mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate din bugetul de stat gestionate prin sistemul bancar peste hotare şi 
incluse în executarea de casă în baza rapoartelor (4478) 75 24.643,0

4.3 Veniturile componentului fonduri  speciale 76 0,0 0,0 183.169,7 0,0

Veniturile fondurilor speciale ale bugetului de stat (4501) 77 183.169,7

4.4 Veniturile componentului proiecte investitionale 78 0,0 0,0 382.525,1 0,0
Venituri obţinute din granturi interne şi externe, alte încasări şi transferuri ale bugetului de stat aferente proiectelor finanţate 
din surse externe (4681) 79 382.525,1

5. Rezultate 80 1.068.783,9 1.133.981,4 1.133.981,4 1.316.710,5
5.1 Rezultatele componentei de baza 81 465.798,9 505.147,3 505.147,3 648.882,0

Rezultatele executării bugetului de stat (9101) 82 462.236,4 501.584,8 501.584,8 556.223,0

Rezultatele executării contribuţiilor fiscale ale agenţilor economici amplasaţi în localităţile din stînga Nistrului şi mun.Bender 
(9109) 83 3.562,5 3.562,5 3.562,5 10.229,3

Rezultatele executării plăţilor-garanţie de la drepturile de import-export şi a drepturilor de import-export achitate în avans 
(9111) 84 82.429,7

5.2 Rezultatele componentei mijloace speciale 85 332.659,2 335.378,8 335.378,8 360.233,5

Rezultatele executării mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate de la bugetul de stat (9105) 86 301.398,1 300.987,2 300.987,2 294.103,3

Rezultatele executării ajutoarelor umanitare (9108) 87 170,9 170,9 170,9 4.826,5

Rezultatele executării mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat (9110) 88 31.090,2 34.220,7 34.220,7 61.303,7

5.3 Rezultatele componentei fonduri speciale 89 129.595,1 90.778,6 90.778,6 72.800,4

Rezultatele executării fondurilor speciale ale bugetului de stat (9106) 90 129.595,1 90.778,6 90.778,6 72.800,4

5.4 Rezultatele componentei proiecte  investitionale 91 140.730,7 202.676,7 202.676,7 234.794,6
Rezultatele executării mijloacelor granturilor interne şi externe, creditelor externe, altor încasări şi transferurilor aferente 
proiectelor finanţate din surse externe (9107) 92 140.730,7 202.676,7 202.676,7 234.794,6

93
TOTAL PASIV 94 1.068.783,9 1.133.981,4 15.584.123,5 1.316.710,5
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