
mii lei

Inițial 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

1. Mijloace băneşti 1 2 106 280,3 2 068 589,7 2 327 833,1 2 327 833,1

1.1 Mijloace băneşti ale componentei de bază 2 371 496,4 424 111,9 1 215 314,5 1 215 314,5

Cont curent al bugetului de stat (1101) 3 40 703,2 93 318,7 1 110 534,2 1 110 534,2

Cont curent valutar al bugetului de stat (1104) 4 319 785,2 319 785,2 85 036,8 85 036,8

Cont curent al bugetului de stat pentru mijloacele incluse în executarea de casă în baza rapoartelor (1105) 5 11 008,0 11 008,0 19 743,5 19 743,5

1.2 Mijloace băneşti ale componentei mijloace speciale 6 202 372,7 161 660,0 25 577,6 25 577,6

Cont curent al bugetului de stat pentru mijloace speciale (1401) 7 133 660,4 92 767,0

Cont curent valutar al bugetului de stat pentru mijloace speciale (1402) 8 41 320,8 41 320,8

Cont curent al bugetului de stat pentru mijloace speciale ale instituțiilor bugetare, depozitate în Banca 

Națională a Moldovei și în bănci comerciale (1403)
9

Mijloace speciale ale instituţiilor finanţate de la bugetul de stat gestionate prin sistemul bancar peste hotare 

(1478)
10 6 137,2 6 137,2

Mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor finanţate de la bugetul de stat gestionate prin sistemul 

bancar în interiorul ţării (1480)
11 7 062,6 7 062,6 7 319,7 7 319,7

Cont curent al bugetului de stat pentru ajutoare umanitare (1601) 12 839,7 839,7 166,5 166,5

Cont curent pentru mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor finanţate din bugetul de stat (1613) 13 13 256,3 13 437,0 17 526,6 17 526,6

Cont curent pentru mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor bugetare finanţate din bugetul de stat în 

valută (1622)
14 95,7 95,7 564,8 564,8

1.3 Mijloace băneşti ale componentei fonduri speciale 15 253 731,6 201 273,3

Cont curent al bugetului de stat pentru fonduri speciale (1501) 16 253 409,8 200 951,5

Cont curent pentru fonduri speciale ale instituţiilor finanţate de la bugetul de stat gestionate prin sistemul 

bancar incluse în executarea de casă în baza rapoartelor (1578)
17 321,8 321,8

1.4 Mijloace băneşti ale componentei proiecte finanțate din surse externe 18 1 278 679,6 1 281 544,5 1 086 941,0 1 086 941,0

Cont curent al bugetului de stat pentru mijloacele granturilor externe, creditelor externe şi altor încasări 

aferente realizării activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din surse externe (1681)
19 1 082 466,2 1 085 331,1 859 745,2 859 745,2

Cont curent pentru mijloacele proiectelor finanţate din surse externe gestionate prin sistemul bancar şi 

incluse în executarea de casă în baza rapoartelor (1678)
20 196 213,4 196 213,4 227 195,8 227 195,8

Cont curent pentru mijloacele granturilor şi creditelor externe privind realizarea proiectelor finanţate din 

surse externe ale instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul de stat (1682)
21

2. Cheltuieli 22 30 405 313,3

2.1 Cheltuielile componentei de bază 23 24 759 024,3

Cheltuielile bugetului de stat (2101) 24 11 489 785,3

Cheltuielile componentei de bază incluse în executarea de casă a bugetului de stat în baza rapoartelor 

(2103)
25 45 490,2

Transferurile din fondul de susţinere financiară a teritoriilor transmise de la bugetul de stat către bugetele 

unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi (6101)
26 578 878,8

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetul raional, municipal Balţi, 

municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special conform legii 

bugetului de stat (6201)

27 4 509 697,0

Transferurile cu destinație specială transmise din bugetul de stat la bugetul raional, municipal Balţi, 

municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special conform altor 

acte legislative şi normative decît legea bugetului de stat (6202)

28 55 202,5

Transferurile cu destinaţie generală din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale 

transmise de la bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi (6401)
29 482 343,8

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-

teritoriale de nivelul întîi conform legii bugetului de stat (6501)
30 1 316 142,3

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetul local conform altor acte 

legislative şi normative decît legea bugetului de stat (6502)
31 129 206,4

Transferurile transmise de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor asigurărilor sociale de stat pentru 

prestații sociale (6701)
32 3 290 197,6

Transferurile transmise de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor asigurărilor 

sociale de stat (6703)
33 862 815,8

Transferurile transmise de la bugetul de stat la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (6801) 34 2 197 661,0

Împrumuturile acordate şi rambursate bugetului de stat de către agenţii economici  (5101) 35 -86 173,8

Recreditarea din surse externe a bugetului raional, municipal Balţi, municipal Chişinău şi bugetului unităţii 

teritorial autonome cu statut juridic special de la bugetul de stat (5202)
36 -42 275,2

Alte împrumuturi acordate şi rambursate la bugetul de stat (5301) 37 -41 608,8

Dezafectarea si restabilirea mijloacelor dezafectate pentru onorarea garanțiilor de stat 

interne (5401)
38

Restabilirea mijloacelor dezafectate pentru onorarea garanţiilor de stat pentru împrumuturile externe 

(5501)
39 -28 338,6

2.2 Cheltuielile componentei mijloace speciale 40 931 105,5

Cheltuelile din contul mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate din bugetul de stat (2401) 41 888 418,2

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)
42 42 687,3

2.3 Cheltuielile componentei fonduri speciale 43 587 702,0

Cheltuelile din contul fondurilor speciale ale bugetul de stat (2501) 44 587 380,2

Cheltuieli din contul fondurilor speciale ale instituţiilor finanţate din bugetul de stat gestionate prin sistemul 

bancar incluse în executarea de casă în baza rapoartelor (2578)
45 321,8

2.4 Cheltuielile componentei proiecte finanțate din surse externe 46 4 127 481,5

Cheltuieli din contul mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe gestionate prin sistemul bancar şi 

incluse în executarea de casă în baza rapoartelor (2678)
47 2 559 911,4

Cheltuieli ale bugetului de stat din contul mijloacelor granturilor externe, creditelor externe şi altor încasări 

aferente realizării activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din surse externe (2681)
48 1 567 570,1

Cheltuielile din contul mijloacelor granturilor şi creditelor externe privind realizarea proiectelor finanţate 

din surse externe ale instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul de stat (2682)
49

TOTAL ACTIV 50 2 106 280,3 2 068 589,7 32 733 146,4 2 327 833,1

Denumirea şi codurile conturilor de bilanţ
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P A S I V 51

3. Surse de finanţare 52 2 305 732,1

3.1 Surse de finanţare pe componenta de bază 53 140 327,3

3.1.1 Surse interne de finanţare 54 518 914,8

Vînzarea şi răscumpărarea hîrtiilor de valoare de stat (8301) 55 155 067,5

Mijloace temporar primite și rambursate de la componenta de bază a bugetului de stat la mijloace speciale, 

fondurile speciale și mijloacele proiectelor finanțate din surse externe (8602)
56 250 215,2

Mijloace temporar primite și rambursate de la componenta de bază a bugetului de stat din disponibilul 

mijloacelor extrabugetare (8614)
57 107 680,0

Diferenţele de curs valutar la conturile bugetului de stat (8801) 58 5 683,4

Diferența între cursul de schimb al surselor valutare aferentă mijloacelor cu destinație specială din 

componenta de bază inclusă în executarea de casă în baza rapoartelor (8884)
59 268,7

3.1.2 Surse externe de finanţare 60 -437 013,2

Împrumuturi externe primite şi rambursate de către bugetul de stat (8501) 61 -437 013,2

3.1.3 Alte surse 62 58 425,7

Mijloace din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică aferente bugetului

 de stat  (8401)
63 35 242,4

Plăţi-garanţie de la drepturile de import-export şi drepturi de import-export achitate în avans (8705) 64 23 183,3

3.2 Surse de finanţare pe componenta mijloace speciale 65 10 463,0

3.2.1 Alte surse 66 10 463,0

Încasări din ajutoare umanitare ale bugetului de stat (4601) 67 -737,8

Încasările mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor finanţate din bugetul de stat (4613) 68 4 346,3

Încasările mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor bugetare finanţate din bugetul de stat în valută 

(4622)
69 407,6

Diferenţa de curs valutar la conturile mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate din bugetul de stat 

(8804)
70 6 320,3

Diferenţa de curs valutar la conturile ajutoare umanitare ale instituţiilor finanţate din bugetul de stat (8806) 71 64,6

Diferenţa de curs valutar la conturile mijloacelor intrate temporar in posesia institutiilor 

bugetare (8809)
72 62,0

3.3 Surse de finanţare pe componenta fonduri speciale 73

3.3.1 Surse interne de finanţare 74

Diferenţa de curs valutar la conturile fondurilor speciale (8805) 75

3.4 Surse de finanţare pe componenta proiecte finanțate din surse externe 76 2 154 941,8

3.4.1 Surse interne de finanţare 77 -87 834,0

Diferenţa de curs valutar aferentă mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe gestionate prin 

sistemul bancar şi incluse în executarea de casă în baza rapoartelor (8878)
78 24 336,7

Diferenţa de curs valutar aferentă granturilor externe, creditelor externe şi altor încasări ale bugetului de 

stat aferente realizării activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din surse externe (8881)
79 138 044,5

Mijloace temporar împrumutate din disponibilul mijloacelor speciale, fondurilor speciale și mijloacelor 

proiectelor finanțate din surse externe pentru efectuarea cheltuielilor la componenta de bază a bugetului de 

stat (8601)

80 -250 215,2

3.4.2 Surse externe de finanţare 81 2 242 775,8

Împrumuturi externe, acordate de către organizaţiile financiare internaţionale pentru realizarea proiectelor 

finanţate din surse externe gestionate prin sistemul bancar şi incluse în executarea de casă în baza 

rapoartelor (8578)

82 1 084 134,3

Credite externe ale bugetului de stat acordate de către organizaţiile financiare internaţionale pentru 

realizarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din surse externe (8582)
83 1 158 641,5

4. Venituri 84 28 358 824,6

4.1 Veniturile componentei de bază 85 25 409 899,6

Veniturile bugetului de stat  (4101) 86 25 110 776,4

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetul de stat de la bugetul raional, municipal Balţi, 

municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special (6207)
87 245 166,2

Veniturile componentei de bază incluse în executarea de casă a bugetului de stat în baza rapoartelor (4103) 88 53 957,0

Transferurile în fondul de susţinere financiară a teritoriilor primite de către bugetul de stat de la bugetul 

raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut 

juridic special (6102)

89

4.2 Veniturile componentei mijloace speciale 90 784 560,1

Veniturile mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate din bugetul de stat  (4401) 91 748 552,6

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)
92 36 007,5

4.3 Veniturile componentei fonduri speciale 93 386 428,7

Veniturile fondurilor speciale ale bugetului de stat (4501) 94 386 428,7

Veniturile fondurilor speciale ale instituţiilor finanţate din bugetul de stat gestionate prin sistemul bancar 

peste hotare şi incluse înexecutarea de casă în baza rapoartelor (4578)
95

4.4 Veniturile componentei proiecte finanțate din surse externe 96 1 777 936,2

Granturi externe, alte încasări şi transferuri aferente bugetului de stat pentru realizarea activităţilor 

desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din surse externe (4681)
97 295 513,4

Veniturile mijloacelor obţinute din realizarea proiectelor finanţate din surse externe gestionate prin 

sistemul bancar şi incluse în executarea de casă în baza rapoartelor (4678)
98 1 482 422,8

5. Rezultate 99 2 106 280,3 2 068 589,7 2 068 589,7 2 327 833,1

5.1 Rezultatele componentei de bază 100 371 496,4 424 111,9 424 111,9 1 215 314,5

Rezultatele executării bugetului de stat (9101) 101 371 496,4 424 111,9 424 111,9 1 215 314,5

Rezultatele executării contribuţiilor fiscale ale agenţilor economici amplasaţi în localităţile din stînga 

Nistrului şi municipiul Bender (9109)
102

5.2 Rezultatele componentei mijloace speciale 103 202 372,7 161 660,0 161 660,0 25 577,6

Rezultatele executării mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate de la bugetului de stat (9105) 104 181 118,4 27 657,8 140 225,1

Rezultatele executării ajutoarelor umanitare (9108) 105 839,7 839,7 839,7 166,5

Rezultatele executării mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul 

de stat (9110)
106 20 414,6 133 162,5 20 595,2 25 411,1

5.3 Rezultatele componentei fonduri speciale 107 253 731,6 201 273,3 201 273,3

Rezultatul executării fondurilor speciale ale bugetului de stat (9106) 108 253 731,6 201 273,3 201 273,3

5.4 Rezultatele componentei proiecte finanțate din surse externe 109 1 278 679,6 1 281 544,5 1 281 544,5 1 086 941,0

Rezultatele executării mijloacelor granturilor interne şi externe, creditelor externe, altor încasări şi 

transferurilor aferente proiectelor finanţate din surse externe (9107)
110 1 278 679,6 1 281 544,5 1 281 544,5 1 086 941,0

TOTAL PASIV 111 2 106 280,3 2 068 589,7 32 733 146,4 2 327 833,1

Ministrul Finanţelor Octavian Armașu

Șeful Direcției generale Trezoreria de Stat Nina Lupan

Șeful-adjunct Direcției generale Trezoreria de Stat, Șeful Direcției operaționale Olga Ignat

Şeful Direcţiei rapoarte  Nadejda Slova


