
Tabelul 1.1.1

  mil. lei

Devieri (+,-) %

1 2 3 4 5

 I. Venituri, global 1224,8 1089,5 135,3 112,4
Venituri fara granturi si transferuri 1224,8 1089,5 135,3 112,4

Veniturile curente 1224,8 1089,5 135,3 112,4
Veniturile fiscale 1158,2 1025,9 132,3 112,9

 Impozite pe venit 135,0 38,3 96,7 >200
 dintre care:  
          Impozitul pe venitul persoanelor fizice 45,1 45,1  
          Impozitul pe venitul persoanelor juridice 89,9 38,3 51,6 >200
 Impozite pe proprietate  
 Impozite interne pe mărfuri și servicii 945,7 912,5 33,2 103,6
 dintre care:  
       Taxa pe valoarea adăugată, total 729,6 734,2 -4,6 99,4
 dintre care:  
 TVA la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul RM 352,0 313,2 38,8 112,4

 TVA la mărfurile importate 559,6 555,3 4,3 100,8
 Restituirea TVA -182,0 -134,3 -47,7 135,5
       Accize, total 171,6 143,8 27,8 119,3
 dintre care:  
 Incasarea accizelor 185,9 176,5 9,4 105,3
 Restituirea accizelor -14,3 -32,7 18,4 43,7
      Taxe rutiere, total 27,4 18,9 8,5 145,0
 Impozite asupra comerțului internațional şi operaţiunilor externe 77,5 75,1 2,4 103,2

Incasari nefiscale 66,6 63,6 3,0 104,7
 Alte venituri din activitatea de întreprinzător și din proprietate 1,0 -0,2 1,2 <0
 Taxe și plăți administrative 53,2 50,4 2,8 105,6
 Amenzi și sancțiuni administrative 12,1 13,4 -1,3 90,3
 Incasări neidentificate 0,3 0,3  
       Transferuri de la mijloacele speciale ale instituţiilor publice finanțate 
de la buget

 

Granturi externe  
Granturi interne  

Transferuri de la bugetele unitatilor administrativ -teritoriale  

 II. Cheltuieli, global 1606,4 1247,8 358,6 128,7
 Serviciile de stat cu destinație generală 60,7 46,0 14,7 132,0
 Activitatea externă 17,8 12,2 5,6 145,9
 Apărarea națională 18,0 21,2 -3,2 84,9
 Justiția 30,0 21,7 8,3 138,2

Raport privind executarea 
bugetului de stat –  componenta de bază

în luna ianuarie 2014

Indicatorii
Executat în 
perioada de 

gestiune

Executat în 
perioada 

respectivă a 
anului 2013

Executat în perioada de 
gestiune 2014 faţă de perioada 

de gestiune 2013



  mil. lei

Devieri (+,-) %

1 2 3 4 5

Indicatorii
Executat în 
perioada de 

gestiune

Executat în 
perioada 

respectivă a 
anului 2013

Executat în perioada de 
gestiune 2014 faţă de perioada 

de gestiune 2013

 Jurisdicția constituțională 0,5 0,7 -0,2 71,4
 Menținerea ordinii publice și securitatea națională 117,4 110,7 6,7 106,1

*transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat catre bugetele de 
nivelul al doilea si bugetul municipal Balti, conform legii bugetului de stat

 Învățămîntul 241,9 75,3 166,6 >200

*transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat catre bugetele de 
nivelul al doilea si bugetul municipal Balti, conform legii bugetului de stat

118,3 118,3

inclusiv: Transferurile  la fondul special  

 Ştiinţa și inovarea 13,2 13,5 -0,3 97,8
* inclusiv transferui pentru investitii capitale in BUAT

 Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret 19,9 30,3 -10,4 65,7
Transferurile la componenta PI ale bugetului de stat  

 Ocrotirea sănătății 25,8 127,0 -101,2 20,3
*inclusiv: Transferuri in fondurile asigurarilor de asistenta medicala 109,0 -109,0

 Asigurarea și asistența socială 613,0 320,4 292,6 191,3
*inclusiv:  Transferurile la bugetul asigurarilor sociale de stat 517,6 245,8 271,8 >200

*transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat catre bugetele de 
nivelul al doilea si bugetul municipal Balti, conform legii bugetului de stat

7,9

* inclusiv transferui in BUAT din contul proiectelor investitionale  

 Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor 27,4 27,8 -0,4 98,6

*transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat catre bugetele de 
nivelul al doilea si bugetul municipal Balti, conform legii bugetului de stat

 

 Protecția mediului inconjurător și hidrometeorologia 3,4 3,4 100,0
 Industria și construcțiile 1,0 2,3 -1,3 43,5
 Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicațiile și informatica  40,5 70,7 -30,2 57,3

 Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe 1,3 0,1 1,2 >200

*transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat catre bugetele de 
nivelul al doilea si bugetul municipal Balti, conform legii bugetului de stat

 

 Complexul pentru combustibil și energie 0,5 0,5  
 Serviciul datoriei de stat 39,6 40,0 -0,4 99,0

 -internă 29,6 35,1 -5,5 84,3
 -externă 10,0 4,9 5,1 >200

 Completarea rezervelor de stat 0,5 0,6 -0,1 83,3
 Alte servicii legate de activitatea economică 1,2 4,0 -2,8 30,0

inclusiv: Transferurile  la fondul special pentru promovarea si dezvoltarea 
turismului

 

inclusiv: transferuri la mijloace speciale  
* inclusiv transferui pentru investitii capitale in BUAT



  mil. lei

Devieri (+,-) %

1 2 3 4 5

Indicatorii
Executat în 
perioada de 

gestiune

Executat în 
perioada 

respectivă a 
anului 2013

Executat în perioada de 
gestiune 2014 faţă de perioada 

de gestiune 2013

 Activități și servicii neatribuite la alte grupe principale 333,6 325,2 8,4 102,6
  dintre care:  

Transferurile la componenta PI ale bugetului de stat  
Transferurile la BASS din fondul de rezerva  
Transferurile la FOAM din fondul de rezerva  

  Transferurile la bugetele unitatilor administrativ teritoriale din 
componentul de baza

328,7 320,9 7,8 102,4

inclusiv:  
- transferuri din contul fondului de rezerva  

- transferuri pentru nivelarea bugetara 313,3 320,9 -7,6 97,6

- alte transferuri 15,4 15,4  

 Creditarea netă -0,8 -5,3 4,5 15,1
inclusiv : creditarea bugetelor de alt nivel -0,1 -0,1  

inclusiv : creditarea BASS  

inclusiv : creditarea altor institutii  

 III. Deficit (-) / Excedent (+) -381,6 -158,3 -223,3 >200
  Surse de finanțare 381,6 158,3 223,3 >200

    Surse interne 734,1 372,4 361,7 197,1
 Împrumuturi bugetare  
 inclusiv:  
        -Acordare de împrumuturi bugetare  
        -Rambursare a împrumuturilor bugetare  
 Împrumuturile Băncii Naționale a Moldovei  
 inclusiv:  

  -Împrumuturi acordate de Banca Națională a Moldovei  
  -Rambursare a împrumuturilor acordate de BNM  

 Împrumuturile acordate de alte instituții financiare  
 inclusiv:  

 -Împrumuturi acordate de alte instituții financiare  
 -Rambursare a împrumuturilor acordate de alte instituții financiare  

 Alte împrumuturi  
 inclusiv:  

 -Acordarea altor împrumuturi  
 -Rambursare a altor împrumuturi  

 Valorile mobiliare de stat 223,5 65,4 158,1 >200
 inclusiv:  

 -Mijloace de la vînzarea valorilor mobiliare de stat 846,6 682,9 163,7 124,0
 -Răscumpărare a valorilor mobiliare de stat -623,1 -617,5 -5,6 100,9

 Alte surse interne 510,6 307,0 203,6 166,3
 inclusiv:  

 -Alte surse interne 620,6 307,0 313,6 >200
 -Rambursare a altor surse interne -110,0 -110,0  

 Diferența între cursul de schimb al surselor valutare  



  mil. lei

Devieri (+,-) %

1 2 3 4 5

Indicatorii
Executat în 
perioada de 

gestiune

Executat în 
perioada 

respectivă a 
anului 2013

Executat în perioada de 
gestiune 2014 faţă de perioada 

de gestiune 2013

 Mijloace de la vînzarea valorilor mobiliare de stat convertite  
 inclusiv:  
        -Mijloace de la vînzarea valorilor mobiliare de stat convertite 814,9 815,0 -0,1 100,0
        -Răscumpărare a VMS convertite -814,9 -815,0 0,1 100,0
Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru asigurarea 
stabilității financiare

 

    Surse externe -49,3 -38,6 -10,7 127,7
 Împrumuturile altor state -5,2 -4,8 -0,4 108,3
 inclusiv:  

 -Împrumuturi acordate de alte state  
 -Rambursare a împrumuturilor acordate de alte state  -5,2 -4,8 -0,4 108,3

 Împrumuturile acordate de organizații financiare internaționale -44,1 -33,8 -10,3 130,5
 inclusiv:  

 -Împrumuturi acordate de organizații financiare internaționale  
 -Rambursare a împrumuturilor acordate de organizații financiare 
internaționale

-44,1 -33,8 -10,3 130,5

 Alte împrumuturi  
 inclusiv:  
        -Alte împrumuturi acordate 
        -Rambursarea altor împrumuturi  
 Garanții externe  
 inclusiv:

 -Dezafectarea mijloacelor bugetare pentru onorarea garanțiilor de stat 
la împrumuturile externe

 

 -Restabilirea mijloacelor dezafectate mijloacelor bugetare pentru 
onorarea garanțiilor de stat la împrumuturile externe

 

 Alte surse externe de finanțare  
 inclusiv:

 -Alte surse externe de finanțare  
 -Rambursare a altor surse externe de finanțare  

Mijloace din vînzarea și privatizarea bunurilor prorietate public ă 29,5 2,2 27,3 >200
Mijloace din privatizarea bunurilor proprietate publică 29,7 2,2 27,5 >200
Mijloace din vînzarea apartamentelor către cetățeni  
Mijloace din vînzarea bunurilor proprietate publică -0,2 -0,2  
Mijloace din vînzarea pachetelor de acțiuni și/sau părților sociale  
Mijloace din vînzarea încăperior nelocuibile  
Mijloace bănești din privatizarea terenurilor proprietate publică a 
statului  

 

Mijloace banesti din privatizarea terenurilor proprietate publică a 
unităților administrativ-teritoriale      

 

Mijloace din privatizarea conform unor proiecte individuale   
Mijloace netransferate 0,9 42,9 -42,0 2,1
Plăți-garanție și plăți în avans 46,3 4,5 41,8 >200
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Mijloace aferente Fondului republican și local pentru susținerea 
socială a populației

0,5 -0,5

Modificarea soldurilor -379,9 -225,6
Soldul la începutul perioadei 15,9 13,9 2,0 114,4
Soldul la sfîrșitul perioadei 395,8 239,5 156,3 165,3


