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Raport 
privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național 

la situația din 30 aprilie a anului 2017 

 

În primele 4 luni ale anului 2017, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 10 124,4 
mil. lei, inclusiv: 

  veniturile generale și colectate – 10 070,7 mil. lei,  
  veniturile proiectelor finanțate din surse externe – 53,7 mil. lei. 

 
 Veniturile bugetului de stat (mil. lei) 

 2017 2016 
Diferența 2017 față de 

2016  
(+/-) % 

Veniturile bugetului de stat, total 10 124,4 8 367,0 1 757,4 21,0 % 

1. Veniturile generale și colectate 10 070,7 8 269,5 1 801,2 21,8 % 
        inclusiv:     

   *1.1.1  Venituri administrate de   
către Serviciul Fiscal de Stat 4 519,2 3702,9 816,3 22,0 % 

   *1.1.2  Venituri administrate de    
către Serviciul Vamal 6077,8 5 050,4 1 027,4 20,3 % 

   1.1.3  Alte venituri 354,9 416,1 -61,2   -14,7 % 

   1.1.4  Restituiri TVA și accize -881,2 -899,9 18,7    -2,1 % 
2. Veniturile proiectelor finanțate 
din surse externe 53,7 97,5 -43,8    -44,9% 

*Remarcă: Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal și Serviciul Vamal reprezintă încasările reale în 
contul bugetului de stat și sunt reflectate în conformitate cu metoda de casă. 

Comparativ cu perioada similară a anului trecut, veniturile totale ale bugetului de stat s-au 
majorat cu 21,0 la sută (1 757,4 mil. lei), în urma creșterii  veniturilor generale și colectate cu 21,8 
la sută (1 801,2 mil. lei). Totodată,  veniturile proiectelor finanțate din surse externe s-au micșorat 
cu 44,9 la sută (43,8 mil. lei). Această micșorare a fost cauzată de reducerea intrărilor din granturi 
externe, în urma finisării în anul 2016 a unor proiecte investiționale, precum și de desfășurarea cu 
întârziere a licitațiilor la proiecte și insuficiența capacităților instituționale de implementare a 
proiectelor și programelor de valorificare a resurselor planificate. 

Cel mai mare generator de venituri la bugetul de stat a fost Serviciul Vamal. Veniturile 
administrate de către instituție au constituit 6 077,8 mil. lei, cu 20,3 % (1 027,4 mil.lei) mai mult 
față de perioada similară a anului 2016. Colectările Serviciului Fiscal de Stat, comparativ cu  
aceeași perioadă a anului 2016 de asemenea s-au majorat cu  22,0 % (816,3 mil.lei), însumând       
4 519,2 mil. lei. 

Din suma totală de venituri generale și colectate (10 070,7 mil.lei), încasările din impozite și 
taxe constituie 9 598,3 mil. lei, ceea ce este cu 22,8 % (1 780,8 mil. lei) mai mult față de aceeași 
perioadă a anului trecut.  

Încasările din impozite pe venit constituie 2 061,8 mil. lei, fiind în creștere cu 20,9% (356,9 
mil. lei) față de perioada similară a anului trecut.  

Încasările din taxa pe valoare adăugată, ținînd cont de restituiri, au constituit 4 893,7 mil. lei 
(48,3% din veniturile totale) și comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent s-au majorat cu 
19,1 la sută (783,8 mil. lei).  

Bugetul de stat 



Veniturile din accize, ţinînd cont de restituiri, au constituit 1 726,0 mil. lei și sunt cu 37,4 la 
sută (469,7 mil. lei) mai mult comparativ cu perioada similară a anului trecut.  

În primele patru luni ale anului 2017, Ministerul Finanțelor a restituit taxa pe valoare adăugată 
și accize în sumă de 881,2 mil. lei. 

Se menține ritmul de restituire zilnică, fără reținerea acestora. Astfel, agenților economici li se 
asigură condiții stabile pentru desfășurarea activității. 

Cheltuielile bugetului de stat au constituit 11 051,9 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a 
anului 2016, acestea s-au majorat cu 11,4 la sută (1 132,2 mil. lei), dintre care: 
- Servicii în domeniul economiei – cu 388,6 mil. lei; 
- Servicii de stat cu destinație generală – cu 271,7 mil. lei; 
- Ordine publică și securitate națională – cu 202,1 mil. lei; 
- Ocrotirea sănătății – cu 143,8 mil. lei; 
- Învățământ – cu 76,8 mil. lei; 
- Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale – cu 63,8 mil. lei. 

Totodată, cheltuielile pentru protecție socială s-au micșorat cu 22,8 mil.lei, ținând cont că, de 
către Casa Națională de Asigurări Sociale au fost solicitate mai puține transferuri de la bugetul de 
stat, în legătură cu acumularea veniturilor proprii. 

Structura cheltuielilor Bugetului de Stat, conform clasificației funcționale 
                                                                                                                                                   mil. lei 

 
Executarea bugetului de stat, la finele lunii aprilie a anului 2017, s-a încheiat cu un sold 

bugetar (deficit) în sumă de 927,5 mil. lei, care a fost finanțat din contul surselor interne și 
externe. 

Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat, comparativ cu începutul anului s-
au majorat  cu 93,6 mil. lei şi la situația din 30 aprilie 2017 au constituit 3 391,7 mil. lei, inclusiv 
1 102,4 mil. lei – la proiecte finanțate din surse externe. 
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În luna februarie a anului curent, în contul valutar al Ministerului Finanțelor, deschis în Banca 
Națională a Moldovei, au fost încasate mijloace bănești, tranşa a doua, din împrumutul acordat 
Guvernului Republicii Moldova de către Guvernul României în sumă de 50,0 mil. Euro (1063,0 
mil.lei). 

 

 
 

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au însumat 6 020,2 mil. lei, care 
comparativ cu perioada respectivă a anului trecut s-au majorat cu 13,8% (729,1 mil. lei). Circa 
58,2 % din această sumă sau 3 505,1 mil. lei le-a revenit veniturilor proprii. Transferurile primite 
de la bugetul de stat au constituit 2 515,1 mil. lei. 

Partea de cheltuieli a fost executată în sumă de 5 841,8 mil. lei, fiind în creștere cu 17,8% 
(884,7 mil. lei) comparativ cu perioada similară a anului 2016. 

 Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, la finele lunii aprilie a anului 2017, s-a 
încheiat cu un sold bugetar (excedent) în sumă de 178,4 mil. lei. 

Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului asigurărilor sociale de stat, comparativ cu 
începutul anului s-au majorat cu 178,4 mil. lei și la situația din 30 aprilie 2017 au însumat 304,7 
mil. lei. 

 

Veniturile totale ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală au constituit  2 
003,6 mil. lei, majorându-se cu 11,0% (199,3 mil. lei) comparativ cu aceeași perioadă a anului 
trecut. Circa 56,9 % din această sumă sau 1 139,3 mil. lei au constituit venituri proprii. 
Transferurile primite de la bugetul de stat au însumat 864,3 mil. lei. 

Cheltuielile au constituit 1 879,3 mil. lei, fiind în creștere cu 20,4% (318,1 mil. lei) față de 
aceeași perioadă a anului precedent. 

Executarea fondurilor s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) în sumă de 124,3 mil. lei. 
Soldurile mijloacelor bănești în conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență 

medicală, comparativ cu începutul anului s-au majorat cu 124,3 mil. lei și la situația din 30 aprilie 
2017 au constituit 368,2 mil. lei. 

 

Veniturile totale ale bugetelor locale la finele lunii aprilie 2017 au constituit 3 827,9 mil. lei și 
comparativ cu perioada similară a anului 2016, acestea au crescut cu 5,9% (212,5 mil. lei). Circa 
71,6 la sută sau 2 741,4 mil. lei au constituit transferurile de la bugetul de stat. În primele patru 
luni, autoritățile locale au acumulat venituri din impozite și taxe în sumă de 911,0 mil. lei (23,8 %  
din veniturile totale). De asemenea, au fost obținute și alte venituri în sumă de 175,5 mil. lei. 

Partea de cheltuieli a fost executată în sumă de 3 662,5 mil. lei, majorându-se cu 18,1% (561,8 
mil. lei) comparativ cu perioada similară a anului 2016. 

 Executarea bugetelor locale s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) în sumă de 165,4 mil. 
lei. 

Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor locale, comparativ cu începutul anului, s-
au majorat cu 209,7 mil. lei și la finele lunii aprilie 2017 au constituit 1 321,9 mil. lei, inclusiv 29,3 
mil. lei – la proiecte finanțate din surse externe. 

 

Bugetele locale 

Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală 

Bugetul asigurărilor sociale de stat 
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În 4 luni ale anului 2017, veniturile totale ale bugetului public naţional au constituit 15 851,1 
mil. lei, fiind în creștere cu 16,7 % (2 268,9 mil. lei) față de aceeași perioadă a anului trecut.  

Partea de cheltuieli a însumat 16 310,5 mil. lei, cu 16,1% (2 267,4 mil. lei) mai mult 
comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. 

Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un sold bugetar (deficit) de 459,4 mil. lei. 
 Indicatorii principali privind executarea Bugetului Public Național 

și a componentelor acestuia (mil. lei) 

 
Bugetul 
Public 

Național* 

dintre care: 

Bugetul 
de Stat 

Bugetul 
Asigurărilor 

Sociale de Stat 

Fondurile 
Asigurării 

Obligatorii de 
Asistență Medicală 

Bugetele 
Locale 

Venituri, total 15 851,1 10 124,4 6 020,2 2 003,6 3 827,9 
Transferuri primite   4,2 20515,1 864,3 2 741,4 
Cheltuieli și active nefinanciare, total 16 310,5 11 051,9 5 841,8 1 879,3 3 662,5 
Transferuri acordate  6 120,8   4,2 
Sold bugetar (deficit (-), excedent (+)) -459,4 -927,5 178,4 124,3 165,4 

* cu excluderea transferurilor în cadrul bugetului public național în sumă de 6 125,0 mil. lei 

La finele lunii aprilie 2017, soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului public 
naţional comparativ cu începutul anului, s-au majorat cu 606,0 mil. lei și au constituit 5 386,5 mil. 
lei, inclusiv 1 131,7 mil. lei – la proiecte finanțate din surse externe. 

 

Bugetul public național 


