
Tabelul 1.2.1

mil. lei

Devieri (+,-) %

1 2 3 4 5

 I. Venituri, global 682,2 580,9 101,3 117,4
Venituri f ără granturi și transferuri 227,3 260,0 -32,7 87,4

Venituri curente 227,3 260,0 -32,7 87,4
Venituri fiscale 165,2 203,8 -38,6 81,1

 Impozite pe venit 133,0 178,3 -45,3 74,6
 dintre care:  
          Impozitul pe venitul persoanelor fizice 109,9 109,9  
          Impozitul pe venitul persoanelor juridice 23,1 24,3 -1,2 95,1
 Impozite pe proprietate 6,9 7,2 -0,3 95,8
 Impozite interne pe mărfuri și servicii 25,3 18,3 7,0 138,3
 dintre care:  
       Taxa pe valoarea adăugată, total 2,7 3,8 -1,1 71,1
 dintre care:  
 TVA la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul RM 2,7 3,8 -1,1 71,1
Restituirea TVA  
       Accize, total 1,1 -1,1
 dintre care:  
 Incasarea accizelor 1,1 -1,1
 Restituirea accizelor  
      Taxe rutiere, total 16,0 7,1 8,9 >200

Incasari nefiscale 62,1 56,2 5,9 110,5
 Alte venituri din activitatea de întreprinzător și din proprietate 15,1 12,2 2,9 123,8
 Taxe și plăți administrative 44,9 40,5 4,4 110,9
 Amenzi și sancțiuni administrative 1,8 3,2 -1,4 56,3
 Alte incasari 0,3 -0,3
 Incasări neidentificate 0,3 0,3  

Granturi interne  

Transferuri  de la componenta de baza a bugetul de stat 454,9 320,9 134,0 141,8
Transferuri  de la mijloace speciale ale instituţiilor publice finan ţate de 
la buget

 

Transferuri  de la mijloace speciale BUAT  

Transferuri  de la proiecte BUAT  

 II. Cheltuieli, global 459,5 441,6 17,9 104,1
 Serviciile de stat cu destinație generală 37,1 34,4 2,7 107,8

* inclusiv transferui din contul cheltuielilor de baza in proiecte investtionale 
(Baza BL- PI  BL)
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* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in mijloace speciale  

 Apărarea națională 0,4 0,4 100,0
 Menținerea ordinii publice și securitatea națională  

* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in mijloace speciale  

*transferuri din contul cheltuielilor de baza in mijloace speciale ale BS  

 Învățămîntul 309,9 307,6 2,3 100,7
* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in proiecte investitionale 
ale BUAT

0,1

* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in mijloace speciale  

* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza BAUT in Fondul de 
manuale 

 

 Ştiinţa și inovarea 0,1 0,1  
 Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret 27,3 25,3 2,0 107,9

* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in mijloace speciale  

* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in proiecte investitionale 
ale BUAT

 

 Ocrotirea sănătății 0,7 3,0 -2,3 23,3
* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in proiecte investitionale 
ale BUAT

 

 Asigurarea și asistența socială 35,0 25,0 10,0 140,0
*inclusiv: transferuri la fondurile  locale de sustinere sociala a 
populatiei

 

* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in proiecte investitionale 
ale BUAT

 

* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in mijloace speciale 

 Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor 1,2 1,1 0,1 109,1

* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in mijloace speciale 

* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in proiecte investitionale 
ale BUAT

 

 Protecția mediului inconjurător și hidrometeorologia  

*inclusiv: transferuri la fondurile  locale  
 Industria și construcțiile 1,0 0,8 0,2 125,0
 Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicațiile și informatica  15,2 14,7 0,5 103,4

* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in proiecte investitionale 
ale BUAT

 

* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in mijloace speciale
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 Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe 16,2 19,4 -3,2 83,5

* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in mijloace speciale  

* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in proiecte investitionale 
ale BUAT

0,3 0,2 150,0

* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in fonduri speciale ale 
BUAT

 

 Complexul pentru combustibil și energie 0,2 -0,2
* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in proiecte investitionale 
ale BUAT

* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in mijloace speciale  

 Alte servicii legate de activitatea economică 0,3 0,4 -0,1 75,0

* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in mijloace speciale  

 Activități și servicii neatribuite la alte grupe principale 15,5 9,5 6,0 163,2
*inclusiv:transferuri din fondul de sustinere financiara a teritoriilor 
catre bugetul de stat

 

* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in mijloace speciale  

* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza in proiecte investitionale 
ale BUAT

 

*inclusiv: transferuri la fondurile  locale de sustinere sociala a 
populatiei

 

*inclusiv: transferuri la MS a bugetului de stat  
*inclusiv: plata dobînzilor de către autorități ale administrației 
publice de alt nivel

 Creditarea netă -0,4 -0,2 -0,2 200,0

 III. Deficit (-) / Excedent (+) 222,7 139,3 83,4 159,9
  Surse de finanțare -222,7 -139,3 -83,4 159,9

    Surse interne -105,4 -30,5 -74,9 >200
Imprumuturile bugetare  
inclusiv:  
        -Acordarea imprumuturilor bugetare  
       -Rambursarea imprumuturilor bugetare  
Imprumuturile acordate de alte institutii financiare -106,4 -40,5 -65,9 >200
inclusiv:  
         -Imprumuturile acordate de alte institutii financiare 1,5 -1,5
          -Rambursarea imprumuturilor acordate de alte institutii financiare -106,4 -42,0 -64,4 >200
Alte imprumuturi  
inclusiv:  
        -Acordarea altor imprumuturi  
        -Rambursarea altor imprumuturi  
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Alte surse interne 1,1 10,0 -8,9 11,0
inclusiv:  
        -Alte surse interne 1,1 10,0 -8,9 11,0
        -Rambursarea altor surse interne  
 Imprumuturilor bugetare recreditate din surse externe -0,1 -0,1  

inclusiv:  
Acordarea împrumuturilor bugetare recreditate din surse externe  
Rambursarea împrumuturilor bugetare recreditate din surse externe -0,1 -0,1  
    Surse externe  
 Împrumuturile altor state  
 inclusiv:  

 -Împrumuturi acordate de alte state  
 -Rambursare a împrumuturilor acordate de alte state   

 Împrumuturile acordate de organizații financiare internaționale  
 inclusiv:  

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

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

Mijloace din vinzarea si privatizarea bunurilor pro rietate publica 14,6 11,8 2,8 123,7
Mijloace din privatizarea bunurilor proprietatea statului  
Mijloace din vinzarea apartamentelor catre cetateni 0,5 0,3 0,2 166,7
Mijloace de la vinzarea bunurilor proprietate publica 1,5 0,5 1,0 >200
Mijloace din vinzarea pachetelor de actiuni și/sau părților sociale  
Mijloace din vinzarea încaperilor nelocuibile 2,6 0,1 2,5 >200
Mijloace banesti de la privatizarea terenurilor proprietate publica  a 
statului  

 

Mijloace banesti din privatezarea terenurilor proprietate publica a 
unitatilor administrativ-teritoriale      

10,0 10,9 -0,9 91,7

Mijloace din privatizare conform unor proiecte individuale   

Defalcari in marime de 20% de la mijloacele banesti de la vinzarea 
terenurilor proprietate publica pentru realizarea programului de 
valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solului

 

Mijloace netransferate 10,0 10,0  

Modificarea soldurilor -141,9 -120,6
Soldul la începutul perioadei 624,1 585,9 38,2 106,5
Soldul la sfîrșitul perioadei 766,0 706,5 59,5 108,4


