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Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova 



CADRUL LEGAL  

 Legea finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale 

nr.181 din 25 iulie 2014 

         Conform art. 61 din Legea finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014  ,,Dacă 
pe parcursul anului se atestă tendinţe de înrăutăţire a soldului 
bugetului şi/sau apare necesitatea revizuirii cheltuielilor 
bugetare, administratorul de buget lansează procedura de 
modificare a bugetului corespunzător” 
 

  



Motivele rectificării bugetare 

Revizuirea și prioritizarea programelor de cheltuieli, 
asigurînd funcționarea instituțiilor bugetare și prestarea 
serviciilor publice la un nivel adecvat;  

 

1 

2 

3 

4 

Reieșind din evoluțiile macroeconomice recente și 
prognozele pînă la finele anului  ajustarea indicatorilor 
bugetari la venituri;  

Revizuirea intrărilor de granturi externe  determinată de 
actualizarea acestora în urma evaluărilor programelor  cu 
finanțare externă, și reeșalonarea unora pentru anul 2017;  

Identificarea resurselor financiare în scopul suplimentării 
ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, 
în legătură cu majorarea numărului de beneficiari. 

  



ACTUALIZAREA INDICATORILOR 

BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2016  

DEFICIT 

0,0 mil.lei 

VENITURI  CHELTUIELI  

- 2 065,9 mil.lei - 2 065,9 mil.lei 

 Rectificările  indicatorilor bugetului de stat: 

Componenta socială 
a bugetului -  nu a 

fost afectată.  
 Școlile vor primi în 

continuare  
mijloacele financiare 

planificate; se vor 
achita pensiile, 

ajutoarele sociale, etc. 

Cheltuielile pentru 
asistența socială  
au fost majorate,  

ținînd cont de 
majorarea 
numărului 

beneficiarilor  si a 
mărimii  

ajutorului social 
pentru perioada 

rece a anului. 

 

Au fost reduse 
cheltuielile ce 

țin de 
funcționarea 

administrației  
publice 

centrale,  
instituțiilor 

statului și alte 
subvenții. 

.  
 Rectificările operate la bugetele autorităților publice au fost consultate cu autoritățile publice 

centrale și nu vor afecta funcționalitatea instituțiilor bugetare 



PROGNOZA  INDICATORILOR MACROECONOMICI  

ACTUALIZATĂ 
  

CURS DE SCHIMB 

INFLAȚIA 

PIB 
133,5 mlrd. lei 
132,7 mlrd. lei 
-0,8 mlrd. lei   

Economia Moldovei pe parcursul a 6 luni ale anului 2016  a continuat să fie influenţată de 
un şir de factori atît interni, precum și externi: restricţiile impuse la importul de vinuri și 
unele produse agricole din Moldova de către autoritățile de resort din Federaţia Rusă și 
recesiunea din această țară, problemele în sectorul bancar, diminuarea volumului 
transferurilor băneşti ale persoanelor fizice din străinătate, seceta din vara anului 2015 
etc.  Ca rezultat:   

110,5% 
106,8% 

    21,09 lei/dol.SUA 
20,0 lei/dol.SUA 

 

         Aprobat                    Actualizat                  Reduceri  

   

- 300 mil.dol.SUA  

- 125 mil.dol.SUA   

IMPORT 

EXPORT 



VENITURILE  

GRANTURI  TOTAL   
- 1 597,6 mil.lei 

IMPOZITE ȘI TAXE  
 - 569,8 mil.lei 

dintre care 

 

 

Ca urmare a ajustării indicatorilor macroeconomici și 
revizuirii intrărilor de granturi externe  

determinată de actualizarea acestora în urma 
evaluărilor programelor cu finanțare externă la 

general, veniturile bugetului de stat s-au redus cu 
2065,9  mil.lei  

 

Pe unele tipuri de venituri  au 
fost  estimate majorări tinînd 
cont de gradul de realizare a 

acestor venituri în 8 luni.  



 

În rezultatul ajustării veniturilor, analizei executării scontate a programelor de 
cheltuieli și neimplementării unor activități în cadrul proiectelor finanțate din 

surse externe cu amînarea termenelor de realizare pentru anul 2017, cheltuielile 
bugetului de stat la general s-au redus cu 2065,9 mil.lei  

 

CHELTUIELILE 

CHELTUIELI CAPITALE - 837,0 
mil.lei 

Cheltuielile  de personal  
-198,5 mil.lei, din contul 

economiilor   
locurile vacante și ajustării 
cheltuielilor la necesitățile 

reale    

CHELTUIELI CURENTE 
- 1228,9 mil.lei  

dintre care 

Cheltuielile pentru plata 
ajutorului social și ajutorului 
social pentru perioada rece a 

anului au fost majorate cu 136,5 
mil.lei, în legătură cu majorarea 

numărului beneficiarilor și a 
mărimii medii a ajutorului social.  

 
 
Suma cheltuielilor planificate 
pentru plata ajutorului social și 
ajutorului social pentru perioada 
rece a anului constituie 822,1 mil.lei.  

Mărimea medie lunară a ajutorului social  s-a  majorat cu 
80 lei  constituind  800 lei  și numărul familiilor 

beneficiare de ajutor social  pentru perioada rece a anului 
s-a majorat cu 10920 familii , astfel numărul familiilor 

beneficiare  fiind  de   134920 familii.  



PRINCIPALII INDICATORI AI 

BUGETULUI DE STAT 
(estimări actualizate)  

DEFICIT 

CHELTUIELI  

VENITURI 

DEVIERE +/- MODIFICAT APROBAT 

-2 065,9 mil.lei 29 313,1 mil.lei 31 378,9 mil.lei 

35 561,7 mil.lei 33 495,8 mil.lei -2 065,9 mil.lei 

-4 182,8 mil.lei -4 182,8 mil.lei 0,0 mil.lei 



DEFICITUL BUGETULUI 

DEFICIT  -4 182,8  mil.lei  
 
 

dintre care: 1503,1 mil.lei deficitul pe proiectele 
finanțate din sursele externe, sau 35,9%.  

 

    Modificările operate la partea de venituri și cheltuieli a 
bugetului de stat au fost efectuate în aceeași măsură, 

deficitul bugetului de stat rămînînd neschimbat 



DATORIA DE STAT  
Estimări actualizate 

Soldul datoriei de stat 
interne se va majora cu 
753,0 mil.lei față de cel 

inițial planificat din cauza 
majorării emisiei valorilor 
mobiliare de stat pe piața 

primară  

 

21 762,1 mil.lei  
sau 40,2 % din totalul 

datoriei de stat (16,4 % 
din PIB)  

 

Soldul datoriei de stat 
externe se va micşora cu 
2 681,4 mil. lei (27,9 mil. 

dolari SUA) față de cel inițial 
planificat  din cauza de 

diminuare a intrărilor de 
împrumuturi de stat externe 

și fluctuația cursului de 
schimb 

 
32 422,5 mil.lei  
sau 59,8 % din 

totalul datoriei de 
stat (24,4%din 

PIB)   
 


