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Raport  
privind rezultatele  preliminare a executării 

 bugetului public naţional în  anul  2011 
 

Bugetul public naţional 

În anul 2011 la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 30158,5 

mil. lei, sau la un nivel de 98,4 la sută faţă de sarcinile stabilite pe perioada de gestiune. În acelaşi 

timp încasările au înregistrat o creştere cu 2618,3 mil. lei faţă de anul 2010.  

Din suma totală a veniturilor bugetului public naţional, veniturile fiscale au constituit 25599,5 

mil.lei, iar încasările nefiscale – 1178,8 mil. lei. Sarcinile stabilite pe perioada dată au fost 

îndeplinite la nivel de 99,3 la sută şi 103,2  la sută, respectiv. Comparativ cu anul 2010, veniturile 

fiscale  s-au majorat cu 3058,3 mil. lei, iar încasările nefiscale s-au micşorat cu 237,2 mil. lei. 

Veniturile din mijloacele speciale ale instituţiilor publice au fost acumulate în sumă de 1312,2 

mil.lei, sau la nivel de 98,6 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune. Veniturile fondurilor 

speciale au constituit 363,7 mil.lei, sau 98,7 la sută faţă de sarcinile anuale stabilite. Pentru 

susţinerea bugetului şi pentru proiectele finanţate din surse externe din partea donatorilor externi şi 

investitorilor autohtoni au fost debursate granturi în sumă de 1704,3 mil. lei.  

Din suma totală a veniturilor bugetului public naţional, 53,0 la sută revine veniturilor 

administrate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (în anul 2010 – 53,8 la sută) şi 39,4 la 

sută – veniturilor administrate de către Serviciul Vamal ( 35,4 la sută în anul 2010). Sarcina de 

colectare a veniturilor de către organele fiscale, prevăzută pentru anul   2011, a fost realizată la 

nivel de 98,7 la sută, iar de către organele vamale – la nivel de 100,1 la sută. Faţă de anul 2010, 

ritmurile încasărilor s-au majorat cu 7,9 la sută – la veniturile administrate de către Serviciul Fiscal 

de Stat şi cu 22,0  la sută – la veniturile administrate de către organele Serviciului Vamal. 

Sarcinile stabilite pentru acumularea veniturilor în bugetul public naţional în aspectul teritorial 

pentru anul 2011 au fost îndeplinite în toate unităţile administrativ-teritoriale,  cu exepţia a 9  unităţi 

administrativ-teritoriale printre care: mun. Chişinău cu 211,7 mil. lei; mun. Bălţi cu 3,2 mil.lei; 

raioanelor Ialoveni cu 11,8 mil. lei; Rezina cu 11,7 mil. lei; Taraclia cu 5,2 mil. lei; Căuşeni cu 4,8  

mil. lei; Soroca cu 3,9 mil.lei; Anenii Noi cu 3,5 mil.lei; Cantemir cu 1,8 mil.lei. 

 

La situaţia din 31 decembrie 2011, conform datelor operative, restanţele la bugetul public 

naţional au constituit 872,9 mil. lei, inclusiv la: 

- bugetul de stat – 416,2 mil.lei; 

- bugetele  unităţilor administrativ-teritoriale – 192,4 mil. lei; 



 2

- bugetul asigurărilor sociale de stat – 249,4 mil. lei; 

- fondurile  asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală – 14,9 mil. lei.  

Partea de cheltuieli a bugetului public naţional s-a executat în sumă de 32117,0 mil. lei, 

ceea ce constituie 96,5 la sută faţă de prevederile anuale.  Totodată, comparativ cu anul 2010 

cheltuielile bugetului public naţional sînt în creştere cu 2790,6 mil.lei sau cu 9,5 la sută. 

Partea preponderentă a cheltuielilor publice – 71,5 la sută, au fost direcţionate pentru 

realizarea programelor cu caracter social-cultural, pentru domeniul economiei naţionale – 11,3 la 

sută, apărare, menţinerea ordinii publice şi securităţii naţionale – 5,6 la sută, servicii de stat cu 

destinaţie generală – 4,5  la sută, alte domenii – 7,1 la sută. 

Executarea bugetului public naţional în anul 2011 s-a soldat cu un deficit în sumă de 1958,5 

mil. lei. 

Soldurile în conturile bugetului public naţional la situaţia din 31 decembrie 2011, s-au 

micşorat comparativ cu situaţia din 1 ianuarie 2011  cu 1054,2 mil.lei  şi au constituit 2949,2  mil. 

lei. 

 

Bugetul de stat 
În anul 2011, veniturile la bugetul de stat pe toate componentele au constituit 18637,8 mil. 

lei, mai puţin cu 430,1 mil. lei sau cu 2,3 la sută faţă de prevederile anuale. Totodată, în comparaţie 

cu anul 2010, veniturile acumulate s-au majorat cu 1470,1 mil. lei sau cu 8,6 la sută.  

La componenta de bază au fost acumulate venituri în sumă de 16464,4 mil. lei sau la nivel de 

96,3 la sută  faţă de prevederile precizate pe an. Comparativ cu anul precedent, încasările s-au 

majorat cu 1339,0 mil. lei sau cu 8,9 la sută. 

Instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat au acumulat venituri din mijloace speciale în 

sumă de 1168,0 mil. lei sau la nivel de 99,2 la sută faţă de prevederile anuale. În comparaţie cu anul 

2010, încasările respective s-au majorat cu 101,1 mil. lei sau cu 9,5 la sută.  

Veniturile fondurilor speciale au constituit 355,2 mil.lei, atingînd un nivel de 98,5 la sută faţă 

de prevederile precizate pe an şi fiind în creştere cu 36,7 mil. lei sau cu 11,5 la sută  în raport cu 

anul trecut. 

Veniturile componentei proiecte finanţate din surse externe au constituit 668,3 mil. lei sau la 

nivel de 146,8 la sută  faţă de prevederile precizate pe an. Din suma totală, granturile interne şi 

externe au însumat 628,7 mil. lei, dintre care: granturi interne – 16,1 mil. lei şi granturi externe – 

612,6 mil. lei.  

Partea de cheltuieli a bugetului de stat pe toate componentele s-a realizat în sumă de 20000,0 

mil.lei sau la nivel de 98,2 la sută faţă de prevederile anuale şi au constituit cu 1202,2 mil. lei sau cu 

6,4 la sută mai mult, comparativ cu anul 2010. 
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De la componenta de bază au fost efectuate cheltuieli în sumă de 17277,7 mil.lei sau la nivel 

de 99,0 la sută faţă de prevederi. Comparativ cu anul 2010, cheltuielile s-au majorat cu 822,0 mil. 

lei sau cu 5,0 la  sută. 

Cheltuielile mijloacelor speciale au fost realizate în sumă de 1151,2 mil. lei sau 92,9  la sută 

faţă de prevederi, fiind mai mult cu 80,8 mil. lei comparativ cu anul 2010. 

Cheltuielile fondurilor speciale au constituit 256,7 mil.lei sau 95,7 la sută din suma prevăzută 

pe an. 

Cheltuielile proiectelor finanţate din surse externe au însumat 1332,5 mil. lei sau la nivel de 

93,4 la sută din suma prevăzută pe an. 

Executarea bugetului de stat în anul 2011 s-a soldat cu un deficit în sumă de 1362,2 mil. lei. 

Surse de finanţare au fost încasările de la valorile mobiliare de stat 164,5 mil.lei, răscumpărarea  

valorilor mobiliare de stat emise pentru  asigurarea  stabilităţii  financiare  

(-55,9), împrumuturile debursate din surse externe în sumă de 1133,5 mil. lei ( 96,8 mil.dolari 

SUA), mijloacele din vînzarea şi privatizarea patrimoniului public 135,7 mil. lei, modificarea 

soldurilor în sumă de 850,8 mil.lei,  alte surse (– 134,4) mil. lei. Totodată, în perioada de gestiune 

au fost onorate obligaţiuni faţă de creditorii externi pentru rambursarea sumei principale (– 732,0) 

mil. lei. 

 Soldurile în conturile bugetului de stat, la situaţia din 31 decembrie 2011, s-au micşorat 

comparativ cu situaţia din 1 ianuarie 2011  cu 850,8 mil.lei şi au constituit 1796,6  mil. lei. 

Datoria de stat. La situaţia din 31 decembrie 2011 soldul datoriei de stat a constituit 19226,5 

mil.lei, majorîndu-se cu 355,7 mil.lei comparativ cu începutul anului.  

Datoria de stat externă. La 31 decembrie 2011, soldul datoriei de stat externe a constituit 

13384,6 mil. Lei ( 1142,5 mil.dolari SUA), micşorîndu-se  cu 181,3 mil.lei comparativ cu începutul 

anului. Totodată, soldul datoriei de stat externe exprimat în dolari SUA s-a majorat cu 26,3 

mil.dolari SUA. 

Deservirea datoriei de stat externe. Pentru deservirea datoriei de stat externe au fost utilizate 

mijloace băneşti în sumă de 915,9 mil. lei ( 78,0 mil. dolari SUA) sau 99,8 la sută din suma 

precizată în perioada de gestiune, dintre care: 

 serviciul datoriei de stat externe – 183,9  mil. lei ( 15,7 mil dolari SUA);  

 pentru rambursarea sumei  principale – 732,0  mil. Lei ( 62,3 mil. dolari SUA).  

Datoria de stat internă. La situaţia din 31 decembrie 2011, datoria de stat internă a constituit 

5841,9 mil. lei, dintre care: 

-  VMS emise pe piaţa primară                                        -   3256,0 mil. lei (55,7%) 

-  VMS convertite                                                            -   2213,4 mil. lei (37,9%) 

-  VMS emise pentru asigurarea stabilităţii financiare    -    372,5 mil. lei ( 6,4%) 
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Comparativ cu începutul anului 2011, datoria de stat internă a înregistrat o majorare cu 537,0 

mil. lei.  

Serviciul datoriei de stat interne. Pentru serviciul datoriei de stat interne în decursul anului 

2011 au fost utilizate mijloace băneşti în sumă de 478,5 mil. lei sau 100,0 la sută din mijloacele 

prevăzute pentru această perioadă.  

 

Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 

 În anul 2011 partea de venituri a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe toate 

componentele a fost realizată în sumă de 7660,9 mil. lei sau la nivel de 99,3 la sută faţă de 

prevederile anuale. Din suma totală a veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, circa 

43,2 la sută sau 3312,4 mil. lei constituie veniturile proprii, sarcina acumulării a căror a fost 

realizată la nivel de 98,9 la sută sau cu 36,4 mil. lei mai puţin faţă de prevederile anuale. 

Comparativ cu anul precedent, la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale au fost încasate 

venituri proprii cu 368,9 mil. lei mai mult.  

De rînd cu veniturile proprii acumulate  la bugetele respective, în anul 2011, de la bugetul de 

stat au fost alocate transferuri din fondul pentru nivelare bugetară şi cu destinaţie specială în sumă 

totală de 4348,5 mil. lei. 

În perioada raportată, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale s-au efectuat cheltuieli 

în sumă totală de 8149,7 mil. lei sau la nivel de 92,1 la sută faţă de prevederile anuale, ceea ce  

constituie cu 540,6 mil. lei sau cu 7,1 la sută mai mult, comparativ cu anul 2010. 

În anul 2011 bugetele unităţilor administrativ-teritoriale au înregistrat un deficit  în sumă de 

488,8 mil. lei.  

Soldurile în conturile bugetelor respective comparativ cu 1 ianuarie 2011 s-au micşorat cu 

99,7 mil. lei şi au constituit  483,0 mil. lei. 

 

Bugetul asigurărilor sociale de stat 

 

Partea de venituri a fost executată  în sumă de 9108,9 mil. lei, (inclusiv transferurile de la 

bugetul de stat – 2522,8 mil. lei) ceea ce este cu 13,9 mil. lei sau cu 0,2 la sută mai puţin faţă de 

prevederile anuale. Veniturile proprii au fost executate în sumă de  6586,1 mil. lei, care comparativ 

cu anul 2010 s-au majorat cu 596,4 mil. lei sau cu 10,0 la sută. 

Partea de cheltuieli a bugetului asigurărilor sociale de stat a fost executată în sumă totală de 

9233,5 mil. lei sau în proporţie de 99,2 la sută faţă de prevederile anuale şi cu 604,2 mil. lei sau cu 

7,0 la sută mai mult faţă de anul 2010. 

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat s-a încheiat cu un deficit în sumă de 124,6 

mil. lei.  
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Soldurile la conturile BASS la 31 decembrie 2011 au constituit 238,9 mil. lei, micşorîndu-se 

comparativ cu începutul anului cu 124,6 mil. lei. 

 

 

Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală 

La fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală au fost încasate venituri în sumă 

totală de 3636,6 mil. lei, (inclusiv transferurile de la bugetul de stat în sumă de 1984,4 mil. lei), cu 

36,4 mil. lei sau cu 1,0 la sută mai puţin faţă de prevederile anuale. Veniturile proprii au fost 

executate în sumă de 1652,2 mil.lei, care comparativ cu anul 2010  

s-au majorat cu 154,3 mil. lei sau cu 10,3 la sută. 

 Cheltuielile fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală au fost realizate în sumă 

de 3615,7 mil. lei sau la nivel de 98,4 la sută faţă de prevederile anuale şi cu 247,9 mil. lei sau cu 

7,4 la sută  mai mult ca în anul 2010. 

Executarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală a înregistrat un excedent în 

sumă de 20,9 mil. lei. La 31 decembrie 2011 soldurile la conturile FAOAM  au constituit 430,7 mil. 

lei, majorîndu-se cu 20,9 mil. lei , comparativ cu începutul anului. 

 

Datoriile creditoare 

Conform rapoartelor executorilor primari de buget, la situaţia din 31 decembrie  2011 datoriile 

creditoare cu termen de achitare expirat ale bugetului public naţional au constituit 169,2 mil. lei, 

inclusiv: 

 la bugetul de stat – 21,4 mil. lei,  

 la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – 147,8 mil. lei  

Comparativ cu începutul anului 2011 datoriile creditoare cu termen de achitare expirat s-au 

micşorat cu 1,0 mil.lei, inclusiv din contul bugetului de stat cu 116,0 mil.lei, iar datoriile bugetelor 

unităţilor administrativ-teritoriale s-au majorat cu 115,0 mil.lei. 


