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Bugetul public naţional 

În anul 2014 la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 42455,8   

mil. lei, cu 503,9 mil. lei mai puțin sau la nivel de 98,8 la sută față de sarcinile anuale stabilite. 

Comparativ cu anul 2013, încasările au înregistrat o creştere de 5556,3 mil. lei sau cu 15,1 la sută.   

Din suma totală a veniturilor bugetului public naţional, veniturile fiscale au constituit 35639,3  

mil. lei, iar încasările nefiscale – 1347,4 mil. lei. Sarcinile stabilite pe perioada dată au fost îndeplinite 

la nivel de 99,0 la sută şi 101,0 la sută, respectiv. În comparație cu anul 2013, veniturile fiscale s-au 

majorat cu 3466,1 mil. lei, iar încasările nefiscale s-au micșorat cu 4,4  mil. lei. 

Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat constituie 55,9 la sută din suma totală a 

veniturilor bugetului public naţional și 36,3 la sută revine veniturilor administrate de către Serviciul 

Vamal. Sarcina anuală de colectare a veniturilor a fost realizată de către organele fiscale la nivel de 

100,5 la sută (cu 122,3 mil. lei mai mult față de suma preconizată) și de către organele vamale – la 

nivel de 97,7 la sută (cu 361,5 mil. lei mai puțin față de prevederile anuale). Totodată, comparativ cu 

anul 2013, încasările veniturilor administrate de către organele Serviciului Fiscal de Stat au crescut cu 

3150,0 mil. lei sau cu 15,3 la sută, iar veniturile administrate de către organele Serviciului Vamal – cu 

819,0 mil. lei sau cu 5,6 la sută. 

Din suma totală a veniturilor fiscale, impozitele pe venit au fost acumulate în sumă de 4877,5  

mil. lei, cu 90,7 mil. lei mai mult sau la nivel de 101,9 la sută faţă de sarcinile anuale stabilite.          

În comparație cu anul 2013, încasările respective sînt în creştere cu 619,4 mil. lei sau cu 14,5 la sută. 

Suma veniturilor din impozitele pe proprietate a constituit 342,4 mil. lei, cu 41,4 mil. lei mai 

puțin sau la nivel de 89,2 la sută. Comparativ cu anul precedent, veniturile respective s-au majorat cu 

28,4 mil. lei sau cu 9,0 la sută. 

Încasările din taxa pe valoare adăugată (inclusiv restituirea) au constituit 12852,0 mil. lei, ceea 

ce este cu 171,6 mil. lei mai puțin sau la nivel de 98,7 la sută faţă de prevederile anuale. În 

comparaţie cu anul 2013, încasările respective s-au majorat cu 677,9 mil. lei sau cu 5,6 la sută. 

Veniturile din accize (inclusiv restituirea) au constituit 3428,1 mil. lei, fiind cu 147,8 mil. lei mai 

puțin sau la nivel de 95,9 la sută faţă de sarcinile anuale stabilite. Comparativ cu anul trecut, 

veniturile respective s-au micșorat cu 80,1 mil. lei sau cu 2,3 la sută. Neexecutarea veniturilor a fost 

influențată de micșorarea volumului cantitativ al importului de bere, produselor din tutun și al 

autoturismelor. 

Încasările din taxe rutiere au constituit 516,8 mil. lei, ceea ce este cu 9,9 mil. lei mai puțin sau la 

nivel de 98,1 la sută faţă de prevederile anuale. În comparație cu anul 2013, veniturile respective s-au 

micșorat cu 26,9 mil. lei sau cu 4,9 la sută. 

Printre cauzele neexecutării taxelor rutiere se enumeră: 

- micșorarea cotei taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în 

Republica Moldova la autovehicule mixte; 

- modificarea prin Hotărîrea Parlamentului nr.319 din 20 decembrie 2013 a Regulamentului cu 

privire la constituirea și utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.893-XIII 

din 26 iunie 1996, prin care taxele pentru eliberarea autorizațiilor pentru transporturi rutiere 

internaționale, începînd cu anul 2014, se virează zilnic și integral în conturile Agenției Naționale 

Transport Auto, dar nu în conturile trezoreriale ale bugetului de stat. 

Veniturile din mijloacele speciale ale instituţiilor publice au fost acumulate în sumă de 930,4   

mil. lei, cu 37,4 mil. lei mai puțin sau la nivel de 96,1 la sută faţă de sarcinile anuale stabilite. 



Veniturile fondurilor speciale au constituit 404,6 mil. lei, cu 48,5 mil. lei mai puțin sau la nivel 

de 89,3 la sută faţă de prevederile anuale. Comparativ cu anul 2013, veniturile din mijloacele speciale 

ale instituţiilor publice s-au majorat cu 36,8 mil. lei, iar veniturile fondurilor speciale – cu 7,5 mil. lei. 

Pentru susţinerea bugetului şi pentru finanţarea proiectelor finanțate din surse externe din partea 

donatorilor externi şi investitorilor autohtoni au fost debursate granturi în sumă de 4134,1 mil. lei, 

dintre care: granturi interne – 87,4 mil. lei şi granturi externe – 4046,7 mil. lei. 

Partea de cheltuieli a bugetului public naţional s-a executat în sumă de 44402,5 mil. lei, cu 

2828,1 mil. lei mai puțin sau la nivel de 94,0 la sută faţă de prevederile anuale. În comparație cu anul 

precedent, cheltuielile bugetului public naţional sînt în creştere cu 5751,2 mil. lei sau cu 14,9 la sută. 

Cheltuielile publice au fost direcţionate pentru: 

 realizarea programelor cu caracter social-cultural – 65,4  la sută; 

 domeniul economiei naţionale – 17,2  la sută; 

 apărarea naţională, menţinerea ordinii publice și securitatea națională – 5,8 la sută; 

 servicii de stat cu destinaţie generală – 4,9 la sută; 

 alte domenii – 6,7 la sută. 

        Executarea bugetului public naţional în anul 2014 s-a încheiat cu un deficit în sumă de 1946,7  

mil. lei, ceea ce constituie 1,8 %  din PIB. 

Soldurile în conturile bugetului public naţional la situația din 31 decembrie 2014 s-au majorat, 

comparativ cu situaţia din 1 ianuarie 2014, cu 434,0 mil. lei şi au constituit 3249,5 mil. lei.  

 

Bugetul de stat 

În anul 2014 veniturile bugetului de stat pe toate componentele au constituit 27717,0 mil. lei, 

ceea ce este mai puțin cu 479,7 mil. lei sau la nivel de 98,3 la sută faţă de sarcinile anuale stabilite.   

În comparaţie cu anul precedent, suma veniturilor acumulate s-a majorat cu 5280,3 mil. lei sau cu 

23,5 la sută. 

La componenta de bază au fost acumulate venituri în sumă de 24284,2 mil. lei, ceea ce este cu 

363,2 mil. lei mai puțin sau la nivel de 98,5 la sută faţă de suma prevăzută pe an. Comparativ cu anul 

2013, încasările s-au majorat cu 4158,7  mil. lei sau cu 20,7 la sută. 

La componenta mijloace speciale instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat au acumulat 

venituri în sumă de 787,8 mil. lei, cu 2,4 mil. lei mai puțin sau la nivel de 99,7 la sută faţă de sarcinile 

anuale stabilite. În comparaţie cu anul trecut, încasările respective s-au majorat cu 85,8 mil. lei sau cu 

12,2 la sută. 

Veniturile componentei fonduri speciale în această perioadă au constituit 401,4 mil. lei, cu 44,8 

mil. lei mai puțin sau la nivel de 90,0 la sută faţă de prevederile anuale, dar fiind mai mult cu 15,8 

mil. lei sau cu 4,1 la sută, comparativ cu anul 2013. 

Veniturile componentei proiecte finanţate din surse externe au constituit 2259,2 mil. lei, cu 69,5 

mil. lei mai puțin sau la nivel de 97,0 la sută faţă de sarcinile anuale stabilite. Din suma totală, 

granturile interne şi externe au însumat 2226,5 mil. lei, dintre care: granturi interne – 7,0 mil. lei şi 

granturi externe – 2219,5 mil. lei. În comparaţie cu anul precedent, veniturile respective s-au majorat 

cu 1002,5 mil. lei. 

Partea de cheltuieli a bugetului de stat pe toate componentele s-a executat în sumă de 29347,6 

mil. lei, fiind cu 1684,1 mil. lei mai puțin sau la nivel de 94,6 la sută faţă de prevederile anuale. 

Comparativ cu anul 2013, suma cheltuielilor s-a majorat cu 5446,4 mil. lei sau cu 22,8 la sută. 

Din componenta de bază au fost efectuate cheltuieli în sumă de 24317,9 mil. lei, ceea ce este cu 

868,0 mil. lei mai puțin sau la nivel de 96,6 la sută din suma prevăzută pe an. În comparație cu  anul 

trecut, cheltuielile s-au majorat cu 4142,4 mil. lei sau cu 20,5  la sută. 

Cheltuielile din componenta mijloace speciale au fost realizate în sumă de 790,0 mil. lei, cu 

106,1 mil. lei mai puțin sau la nivel de 88,2 la sută faţă de prevederile anuale, fiind cu 69,2 mil. lei 

sau cu 9,6 la sută mai mult, comparativ cu anul 2013. 



Cheltuielile din componenta fondurile speciale au constituit 588,0 mil. lei, cu 45,7 mil. lei mai 

puțin sau la nivel de 92,8 la sută din suma prevăzută pe an. În comparație cu perioada similară a 

anului precedent, cheltuielile respective s-au majorat cu 168,6 mil. lei sau cu 40,2 la sută. 

Cheltuielile din componenta proiecte finanţate din surse externe au însumat 3667,3 mil. lei, cu 

664,5 mil. lei mai puțin sau la nivel de 84,7 la sută faţă de prevederile anuale. Cheltuielile respective 

s-au majorat cu 1048,7 mil. lei sau cu 40,0 la sută față de anul 2013. 

Executarea bugetului de stat în anul 2014 s-a soldat cu un deficit în sumă de 1630,6 mil. lei, ceea 

ce constituie 1,5 % din PIB. 

Sursele de finanţare a deficitului bugetului de stat în sumă de 1630,6 mil. lei s-au constituit din: 

 surse interne în sumă de 689,8 mil. lei, inclusiv mijloacele din vînzarea şi privatizarea 

patrimoniului public 191,4 mil. lei; 

 surse externe în sumă de 1426,9 mil. lei; 

 majorarea soldului de mijloace bănești în conturile bugetului de stat cu (-486,1) mil. lei. 

Soldurile în conturile bugetului de stat, la situaţia din 31 decembrie 2014, s-au majorat cu 486,1 

mil. lei, comparativ cu situaţia din 1 ianuarie 2014 şi au constituit 2106,2 mil. lei. 

Datoria de stat externă. La situația din 31 decembrie 2014, soldul datoriei de stat externe a 

constituit 1306,1 mil. dolari SUA, înregistrându-se o majorare, comparativ cu începutul anului, cu 

15,9 mil. dolari SUA, cauzată de atingerea valorii pozitive a finanţării externe nete și a fluctuației 

negative a ratei de schimb a dolarului SUA față de alte valute străine.  

Deservirea datoriei de stat externe. Pentru deservirea datoriei de stat externe au fost utilizate 

mijloace băneşti în sumă de 920,0 mil. lei sau 97,3 la sută din suma prevăzută pe an, dintre care: 

 serviciul datoriei de stat externe în sumă de 214,1 mil. lei,  

 pentru rambursarea sumei principale în sumă de 705,9 mil. lei. 

Datoria de stat internă. La situaţia din 31 decembrie 2014, datoria de stat internă a constituit 

7075,4 mil. lei, dintre care: 

-  VMS emise pe piaţa primară în sumă de 4918,83 mil. lei (69,5%);  

-  VMS convertite în sumă de 2063,39 mil. lei (29,2%); 

-  VMS emise pentru asigurarea stabilităţii financiare în sumă de 93,14 mil. lei  (1,3 %). 

Comparativ cu începutul anului, datoria de stat internă s-a majorat cu 399,6 mil. lei.  

Serviciul datoriei de stat interne. Pentru serviciul datoriei de stat interne în anul 2014 au fost 

utilizate mijloace băneşti în sumă de 377,7 mil. lei sau 99,7 la sută din prevederile anuale.  

Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 

În anul 2014 partea de venituri a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe toate 

componentele a fost realizată în sumă de 11086,9 mil. lei, cu 57,0 mil. lei mai puțin sau la nivel de 

99,5 la sută faţă de sarcinile anuale stabilite. Din suma totală a veniturilor bugetelor unităţilor 

administrativ-teritoriale, circa 35,9 la sută sau 3980,3 mil. lei constituie veniturile (fără transferurile 

bugetului de stat), sarcina acumulării a căror a fost realizată la nivel de 99,5 la sută sau cu 19,3 mil. 

lei mai puțin faţă de prevederile anuale. În comparație cu anul 2013, la bugetele unităţilor 

administrativ-teritoriale au fost încasate venituri (fără transferurile bugetului de stat) cu 1026,3 mil. 

lei mai puțin.  

Diminuarea veniturilor (fără transferurile bugetului de stat) este urmare a implementării în anul 

2014, în patru unități administrativ-teritoriale a noului sistem de formare a bugetelor unităților 

administrativ-teritoriale, prevăzut prin Legea nr.267 din 1 noiembrie 2013, prin luarea, începînd cu 1 

ianuarie 2014, a finanțării instituțiilor de învățămînt și plăților sociale de la bugetul de stat prin 

transferuri la bugetele UAT (1522,8 mil.lei) și, respectiv, redistribuirii defalcărilor din veniturile 

generale de stat între bugetul de stat și bugetele UAT și anume, defalcarea la bugetul de stat: 

- 100%  din impozitul pe venit a persoanelor juridice,  



- 50%  din impozitul pe venit a persoanelor fizice din mun.Chișinău,  

- 55%  din impozitul pe venit a persoanelor fizice din orașele  - reședință de raion.  

 

În anul 2014, de la bugetul de stat către bugetele UAT  au fost alocate transferuri din fondul de 

susținere financiară a unităților administrativ-teritoriale, cu destinaţie generală și specială şi alte 

transferuri, în sumă totală de 7106,6 mil. lei. 

În perioada raportată, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale s-au efectuat cheltuieli în 

sumă totală de 11347,4 mil. lei, cu 883,6 mil. lei mai puțin sau la nivel de 92,8 la sută faţă de 

prevederile anuale, ceea ce este cu 1812,7 mil. lei sau cu 19,0 la sută mai mult, comparativ cu anul 

precedent. 

Executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale s-a încheiat cu un deficit în sumă de 

260,5 mil. lei.  

Soldurile în conturile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, la situaţia din 31 decembrie 

2014, s-au micșorat cu 19,6 mil. lei, comparativ cu 1 ianuarie 2014 şi au constituit 812,5 mil. lei. 

Bugetul asigurărilor sociale de stat 

În anul 2014 partea de venituri a bugetului asigurărilor sociale de stat a fost executată în sumă 

de 12038,5 mil. lei, ceea ce este cu 153,9 mil. lei mai puțin sau la nivel de 98,7 la sută față de 

sarcinile anuale stabilite. Din suma totală a veniturilor, veniturile proprii au fost executate în sumă de 

8378,4 mil. lei, care comparativ cu anul 2013 s-au majorat cu 616,6 mil. lei sau cu 7,9 la sută, iar  

transferurile de la bugetul de stat au constituit 3660,1 mil. lei, care au fost alocate integral, conform 

necesităților înaintate de către Casa Națională de Asigurări Sociale 

Partea de cheltuieli a bugetului asigurărilor sociale de stat a fost executată în sumă totală de 

12029,2 mil. lei, cu 242,0 mil. lei mai puțin sau la nivel de 98,0 la sută faţă de prevederile anuale, dar 

cu 1313,0 mil. lei sau cu 12,3 la sută mai mult faţă de anul trecut. 

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată a înregistrat un excedent în 

sumă de 9,3 mil. lei. 

Soldurile în conturile bugetului, la situaţia din 31 decembrie 2014, au constituit 88,1 mil. lei, 

majorîndu-se comparativ cu începutul anului cu 9,3 mil. lei. 

Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală 

În anul 2014 la fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală au fost încasate venituri în 

sumă totală de 4637,7 mil. lei (inclusiv transferurile de la bugetul de stat în sumă de 2200,4 mil. lei, 

alocate integral, conform prevederilor stabilite), ceea ce este cu 17,0 mil. lei mai puțin sau la nivel de 

99,6 la sută față de sarcinile anuale stabilite. Veniturile proprii ale fondurilor asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală au fost executate în sumă de 2437,3 mil. lei, care în comparație cu anul 2013 s-au 

majorat cu 437,5 mil. lei sau cu 21,9 la sută. 

Cheltuielile fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală au fost realizate în sumă de 

4679,5 mil. lei, cu 225,2 mil. lei mai puțin sau la nivel de 95,4 la sută faţă de prevederile anuale, fiind 

cu 453,4 mil. lei sau cu 10,7 la sută mai mult, comparativ cu anul precedent. 

Executarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală s-a soldat cu un deficit în 

sumă de 41,8 mil. lei. 

La situaţia din 31 decembrie 2014, soldurile în conturile fondurilor au constituit 242,7 mil. lei, 

micșorîndu-se cu 41,8 mil. lei, comparativ cu începutul anului. 
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