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Soldul la inceput 
anului 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 1 619 937,5 1 620 119,3 2 106 280,3 2 106 280,3
1.1 Mijloace băneşti ale componentului de bază 2 16 101,6 17 097,9 371 496,4 371 496,4
Cont curent al bugetului de stat (1101) 3 472,0 1 468,3 40 703,2 40 703,2
Cont curent valutar al bugetului de stat (1104) 4 319 785,2 319 785,2

Cont curent al bugetului de stat pentru mijloacele incluse în executarea de casă in baza rapoartelor (1105) 5 15 629,6 15 629,6 11 008,0 11 008,0

1.1 Mijloace băneşti ale componentului mijloace speciale 6 214 640,8 206 833,4 202 372,7 202 372,7
Cont curent al bugetului de stat pentru mijloace speciale  (1401) 7 169 606,9 161 148,8 133 660,4 133 660,4
Cont curent valutar al bugetului de stat pentru mijloace speciale  (1402) 8 10 622,9 10 622,9 41 320,8 41 320,8

Cont curent  al bugetului de stat pentru depozitareamijloacelor speciale in banci comerciale(1403) 9

Mijloace speciale ale instituţiilor finanţate de la bugetul de stat gestionate prin sistemul bancar peste hotare 
(1478)

10 10 981,4 10 981,4 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 7 013,7 7 013,7 7 062,6 7 062,6

Cont curent al bugetului de stat pentru ajutoare umanitare (1601) 12 922,3 922,3 839,7 839,7

Cont curent pentru mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor finanţate din bugetul de stat (1613) 13 15 404,2 16 054,9 13 256,3 13 256,3

Cont curent pentru mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor finanţate din bugetul de stat în valută (1622) 14 89,4 89,4 95,7 95,7

1.1 Mijloace băneşti ale componentului  fonduri speciale 15 440 150,5 440 341,6 253 731,6 253 731,6
Cont curent al bugetului de stat pentru fonduri speciale (1501) 16 439 362,3 439 553,4 253 409,8 253 409,8
Cont curent pentru fonduri speciale ale instituţiilor finanţate de la bugetul de stat gestionate prin sistemul 
bancar incluse în executarea de casă în baza rapoartelore (1578)

17 788,2 788,2 321,8 321,8

1.1 Mijloace băneşti ale componentului  proiecte investiţionale 18 949 044,6 955 846,4 1 278 679,6 1 278 679,6

Cont curent pentru mijloacele granturilor externe privind realizarea proiectelor investiţionale (1681) 19 815 205,8 825 303,2 555 985,8 555 985,8

Cont curent pentru mijloacele granturilor externe privind realizarea proiectelor investiţionale (1678) 20 133 648,2 130 352,6 196 213,4 196 213,4

Cont curent pentru mijloacele  împrumuturilor externe privind realizarea proiectelor investiţionale (1682) 21 190,6 190,6 526 480,4 526 480,4

2.Cheltueli 22 29 549 831,6
2.1.Cheltuelile componentului de bază 23 24 317 915,5
Cheltuielile bugetului de stat  (2101) 24 17 783 560,1

Cheltuelile  de bază incluse   în executarea  de casă  a bugetului de stat in baza rapoartelor (2103) 25 41 252,0

Transferurile din fondul de susţinere financiară a teritoriilor transmise de la bugetul de stat   (6101) 26 4 144 771,8

Transferuri 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  (6201) 27 1 515 504,6

Transferurile cu dest spec transmise din BS la bugetul raional, mun Bălţi, mun Chişinău şi bugetul central al 
UTA cu statut juridic special conform altor acte legislative şi normative decît legea bugetului de stat (6202) 28 23 426,2

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 34 706,6

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 
de nivelul întîi conform legii bugetului de stat (6501)

30 688 607,5

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetul local conform altor acte legislative şi 
normative decît legea bugetului de stat (6502)

31 224 649,9

Împrumuturile  acordate  şi  rambursate  bugetului  de   stat  de către  agenţii   economici  (5101) 32 -68 004,6

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)

33 -23 118,6

Alte împrumuturi acordate şi rambursate la bugetul de stat (5301) 34 -16 092,2
Dezafectarea si restabilirea mijloacelor dezafectate pentru onorarea garantiilor de stat 
interne (5401)

35

Restabilirea mijloacelor dezafectate pentru onorarea garanţiilor de stat pentru împrumuturile externe(5501) 36 -31 347,8

2.1.Cheltuelili componentului mijloace speciale 37 800 559,8
Cheltuelile din contul mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate din bugetul de stat (2401) 38 762 935,3

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)

39 37 624,5
2.1.Cheltuelili componentului fonduri speciale 40 660 738,5
Cheltuelile din contul fondurilor  speciale ale  bugetul de stat (2501) 41 651 237,3
Cheltuelile din contul fondurilor  speciale ale  bugetul de stat (2578) 42 9 501,2
2.1.Cheltuelili componentului proiecte investiţionale 43 3 770 617,8
Cheltueli din contul mijloacelor granturilor externe privind realizarea proiectelor investiţionale (2678) 44 2 368 529,8

Cheltueli din contul mijloacelor granturilor externe privind realizarea proiectelor investiţionale (2681) 45 1 401 955,2

Cheltueli din contul mijloacelor granturilor şi creditelor externe privind realizarea proiectelor investiţionale 
(2682) 46 132,8

TOTAL ACTIV 47 1 619 937,5 1 620 119,3 31 656 111,9 2 106 280,3
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P A S I V 48

3. Surse de finanţare 49 2 116 374,0
3.1 Surse de finanţare pe componentul de bază 50 386 939,4
3.1.1 Surse interne de finanţare 51 418 527,2
Vînzarea şi răscumpărarea hîrtiilor de valoare de stat (8301) 52 409 567,1
Diferenţele de curs valutar a conturile bugetului de stat (8801) 53 8 960,1
3.1.2 Surse externe de finanţare 54 -241 437,3
Împrumuturi externe primite şi rambursate de către bugetul de stat (8501) 55 -241 437,3
3.1.3 Alte surse 56 209 849,5
Veniturile din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică aferente bugetului
 de stat  (8401)

57 191 442,5

Plaţi în avans sau ca garanţie pentru drepturile de import-export (8705) 58 18 407,0
3.2 Surse de finanţare pe componentul mijloace speciale 59 -2 049,3
3.2.3 Alte surse 60 -2 049,3
Încasări din ajutoare umanitare ale bugetului de stat (4601) 61 -132,1

Încasările mijloacelor întrate temporar în posesia instituţiilor finanţate din bugetul de stat (4613) 62 -2 749,7

Încasările mijloacelor întrate temporar în posesia instituţiilor finanţate din bugetul de stat  în valută străină 
(4622)

63 -8,6

Diferenţa de curs valutar la conturile mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate de la bugetul de stat (8804) 64 776,7

Diferenţa de curs valutar la conturile ajutoare umanitare ale instituţiilor finanţate de la bugetul de stat (8806) 65 49,5

Diferenţa de curs valutar la conturile mijloacelor intrate temporar in posesia institutiilor 
publice (8809)

66 14,9

3.2 Surse de finanţare pe componentul fonduri speciale 67 4,2
3.2.3 Surse interne de finanţare 68 4,2
Diferenţa de curs valutar la contul curent  (8805) 69 4,2
3.2 Surse de finanţare pe componentul proiecte investiţionale 70 1 731 479,7
3.2.3 Surse interne de finanţare 71 62 590,7
Diferenţa de curs valutar la contul curent al bugetului de stat pentru alte mijloace finanţate din  surse externe 
(8878)

72 4 259,0

Diferenţa de curs valutar la mijloacele obţinute din granturi, credite externe şi alte încasări ale bugetului de stat 
aferente proiectelor finanţate din  surse externe (8881)

73 58 872,5

Diferenţa de curs valutar la mijloacele obţinute din granturi, credite externe şi alte încasări ale bugetului de stat 
aferente proiectelor finanţate din  surse externe (8882)

74 -540,8

3.2.3 Surse externe de finanţare 75 1 668 889,0
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)

76 755 226,6

Credite externe ale bugetului de stat acordate de catre organizaţiile internaţionale (8582) 77 913 662,4
4.Venituri 78 27 919 618,6
4.1 Veniturile componentului de bază 79 24 285 374,6
Veniturile bugetului de stat  (4101) 80 24 248 744,2
Transferurile cu destinatie speciala primite de catre bugetul de stat de la bug.raional,municipal, Balti, Chisinau 
si bug.central al UAT cu statut juridic special (6207)

81

Veniturile  de bază incluse   în executarea  de casă  a bugetului  de stat  în baza rapoartelor  (4103) 82 36 630,4

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)

83

4.1 Veniturile componentului mijloace speciale 84 798 148,4
Veniturile  mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate din bugetul de stat  (4401) 85 764 559,4

Veniturile mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate din bugetul de stat gestionate prin sistemul bancar peste 
hotare şi incluse înexecutarea de casă în baza rapoartelor (4478) 86 33 589,0

4.1 Veniturile componentului fonduri speciale 87 474 124,3
Veniturile fondurilor speciale ale bugetului de stat (4501) 88 465 093,7
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)

89 9 030,6

4.1 Veniturile componentului proiecte investiţionale 90 2 361 971,3
Veniturile mijloacelor obţinute din granturile externe pentru realizarea proiectelor investiţionale (4681) 91 687 066,3

Veniturile mijloacelor obţinute din granturile externe pentru realizarea proiectelor investiţionale (4678) 92 1 674 905,0

5.1Rezultate 93 1 619 937,5 1 620 119,3 1 620 119,3 2 106 280,3
5.1 Rezultatele componentul de bază 94 16 101,6 17 097,9 17 097,9 371 496,4
Rezultatul executării bugetului de stat (9101) 95 16 101,6 17 097,9 17 097,9 371 496,4

Rezultatul executării contibuţiilor fiscale ale agenţilor economici amplasaţi în localit.din stînga Nistrului (9109) 96

5.1 Rezultatele componentul mijloace speciale 97 214 640,8 206 833,4 206 833,4 202 372,7
Rezultatul executării mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate de la bugetului de stat (9105) 98 191 211,2 182 753,1 182 753,1 181 118,4

Rezultatul executării ajutoarelor umanitare (9108) 99 922,3 922,3 922,3 839,7
Rezultatul executării mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat 
(9110)

100 22 507,3 23 158,0 23 158,0 20 414,6

5.1 Rezultatele componentul fonduri speciale 101 440 150,5 440 341,6 440 341,6 253 731,6
Rezultatul executării fondurilor speciale ale  bugetului de stat (9106) 102 440 150,5 440 341,6 440 341,6 253 731,6
5.1 Rezultatele componentul proiectei nvestiţionale 103 949 044,6 955 846,4 955 846,4 1 278 679,6
Rezultatul executării  mijloacelor din granturi şi imprum. externe pentru realizarea proiectelor investiţionale 
(9107)

104 949 044,6 955 846,4 955 846,4 1 278 679,6

TOTAL PASIV 105 1 619 937,5 1 620 119,3 31 656 111,9 2 106 280,3

Ministrul Finanţelor Anatol Arapu

Seful Directiei Generale-Trezoreria de Stat Nina Lupan

Seful-adjunct Directia Generala-Trezoreria de Stat, seful Directiei operationale Olga Ignat

Şeful Direcţiei rapoarte  Nadejda Slova


