Raport
privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național
la situația din 30 iunie a anului 2017
Bugetul de stat

În 6 luni ale anului 2017, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 15 721,6 mil. lei, inclusiv:
 veniturile generale și colectate – 15 627,4 mil. lei,
 veniturile proiectelor finanțate din surse externe – 94,2 mil. lei.
Veniturile bugetului de stat (mil. lei)
2017

2016

Diferența 2017 față de
2016
(+/-)

%

Veniturile bugetului de stat, total

15 721,6

12 891,4

2 830,2

22,0 %

1. Veniturile generale și colectate

15 627,4

12 732,0

2 895,4

22,7 %

6 933,3

5 674,4

1 258,9

22,2 %

9 393,5

7 818,1

1 575,4

20,2 %

556,7

625,6

-68,9

-11,0 %

1.1.4 Restituiri TVA și accize

-1 256,1

-1 386,1

130,0

-9,4 %

2. Veniturile proiectelor finanțate
din surse externe

94,2

159,4

-65,2

-40,9%

inclusiv:

*1.1.1 Venituri administrate de
către Serviciul Fiscal de Stat
*1.1.2 Venituri administrate de
către Serviciul Vamal
1.1.3 Alte venituri

*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
22,0 la sută (2 830,2 mil. lei), în urma creșterii veniturilor generale și colectate cu 22,7 la sută (2 895,4
mil. lei). Totodată, veniturile proiectelor finanțate din surse externe s-au micșorat cu 40,9 la sută (65,2
mil. lei).
Cel mai mare generator de venituri la bugetul de stat a fost Serviciul Vamal. Veniturile administrate de
către instituție au constituit 9 393,5 mil. lei, cu 20,2 % (1 575,4 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 22,2 % (1 258,9 mil.lei), însumând 6 933,3 mil. lei.
Din suma totală de venituri generale și colectate (15 627,4 mil.lei), încasările din impozite și taxe
constituie 14 723,5 mil. lei, ceea ce este cu 23,1 % (2 761,1 mil. lei) mai mult față de aceeași perioadă a
anului trecut.
Încasările din impozite pe venit constituie 2 892,6 mil. lei, fiind în creștere cu 19,9% (479,1 mil. lei)
față de perioada similară a anului trecut.
Încasările din taxa pe valoare adăugată, ținînd cont de restituiri, au constituit 7 686,8 mil. lei (48,9%
din veniturile totale) și comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent s-au majorat cu 20,0 la sută
(1 280,4 mil. lei).
Veniturile din accize, ţinînd cont de restituiri, au constituit 2 734,2 mil. lei și sunt cu 36,9 la sută
(737,5 mil. lei) mai mult comparativ cu perioada similară a anului trecut.
În șase luni ale anului 2017, Ministerul Finanțelor a restituit taxa pe valoare adăugată și accize în sumă
de 1 256,1 mil. lei.
Se menține ritmul de restituire zilnică, fără reținerea acestora. Astfel, agenților economici li se asigură
condiții stabile pentru desfășurarea activității.
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Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului de stat au constituit 16 668,1 mil. lei. Comparativ
cu perioada similară a anului 2016, acestea s-au majorat cu 10,6 la sută (1 593,9 mil. lei), dintre care:
- Servicii în domeniul economiei – cu 443,0 mil. lei;
- Ordine publică și securitate națională – cu 337,1 mil. lei;
- Învățământ – cu 309,9 mil. lei;
- Ocrotirea sănătății – cu 246,3 mil. lei;
- Servicii de stat cu destinație generală – cu 234,2 mil. lei;
- Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale – cu 64,2 mil. lei.

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

4 091,0
4 400,9

3 845,2
3 780,2

2 312,8
2 547,0

1 368,4
1 705,5

1 381,0
1 658,7

225,5
227,3

1 412,4

1 824,0
63,5
52,8

94,4
158,6

280,0
313,1

Anul 2017
Anul 2016

Executarea bugetului de stat, la finele lunii iunie a anului 2017, s-a încheiat cu un sold bugetar
(deficit) în sumă de 946,5 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 362,1 mil. lei şi la situația din 30 iunie 2017 au constituit 3 660,2 mil. lei, inclusiv 971,2 mil.
lei – la proiecte finanțate din surse externe.
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).
De asemenea, în luna mai a anului curent în contul valutar a fost încasată prima tranșă din împrumutul
acordat de către Fondul Monetar Internațional în sumă de 13,0 mil. Dolari SUA (245,0 mil. lei).
În afară de aceasta, au fost primite mijloace financiare sub formă de împrumuturi de la IDA (Asociația
Internațională de Dezvoltare) pentru dezvoltarea sectorială, după cum urmează:
 1,6 mil. Dolari SUA (32 mil. lei) pentru consolidarea eficacității rețelei de asistență socială;
 1,8 mil. Dolari SUA (33 mil. lei) pentru reforma în educație.
Bugetul asigurărilor sociale de stat

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au însumat 8 994,1 mil. lei, care comparativ
cu perioada respectivă a anului trecut s-au majorat cu 15,6% (1 213,1 mil. lei). Circa 61,5 % din această
sumă sau 5 535,2 mil. lei le-a revenit veniturilor proprii. Transferurile primite de la bugetul de stat au

Partea de cheltuieli și active nefinanciare a fost executată în sumă de 8 713,1 mil. lei, fiind în creștere
cu 17,3% (1 281,9 mil. lei) comparativ cu perioada similară a anului 2016.
Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, la finele lunii iunie a anului 2017, s-a încheiat cu un
sold bugetar (excedent) în sumă de 281,0 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului asigurărilor sociale de stat, comparativ cu
începutul anului s-au majorat cu 281,0 mil. lei și la situația din 30 iunie 2017 au însumat 407,3 mil. lei.
Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

Veniturile totale ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală au constituit 3 047,1 mil.
lei, majorându-se cu 13,1% (353,6 mil. lei) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Circa 57,5% din
această sumă sau 1 750,6 mil. lei au constituit veniturile proprii. Transferurile primite de la bugetul de stat
au însumat 1 296,5 mil. lei.
Cheltuielile și activele nefinanciare au constituit 2 916,4 mil. lei, fiind în creștere cu 30,0% (673,4
mil. lei) față de aceeași perioadă a anului precedent.
Executarea fondurilor s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) în sumă de 130,7 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală,
comparativ cu începutul anului s-au majorat cu 130,7 mil. lei și la situația din 30 iunie 2017 au constituit
374,6 mil. lei.
Bugetele locale

Veniturile totale ale bugetelor locale la finele lunii iunie 2017 au constituit 6 359,8 mil. lei și
comparativ cu perioada similară a anului 2016, acestea au crescut cu 8,7% (511,3 mil. lei). Circa 70,0 la
sută sau 4 450,9 mil. lei au constituit transferurile de la bugetul de stat. În primele șase luni, autoritățile
locale au acumulat venituri din impozite și taxe în sumă de 1 630,1 mil. lei (25,6 % din veniturile totale).
De asemenea, au fost obținute și alte venituri în sumă de 278,8 mil. lei.
Partea de cheltuieli și active nefinanciare a fost executată în sumă de 5 926,5 mil. lei, majorându-se
cu 15,2% (780,0 mil. lei) comparativ cu perioada similară a anului 2016.
Executarea bugetelor locale s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) în sumă de 433,3 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor locale, comparativ cu începutul anului, s-au
majorat cu 442,1 mil. lei și la finele lunii iunie 2017 au constituit 1 554,2 mil. lei, inclusiv 29,7 mil. lei – la
proiecte finanțate din surse externe.
Bugetul public național

În 6 luni ale anului 2017, veniturile totale ale bugetului public naţional au constituit 24 909,2 mil. lei,
fiind în creștere cu 18,5 % (3 881,2 mil. lei) față de aceeași perioadă a anului trecut.
Cheltuielile și activele nefinanciare au însumat 25 010,7 mil. lei, cu 15,2% (3 302,2 mil. lei) mai
mult comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un sold bugetar (deficit) de 101,5 mil. lei.
Indicatorii principali privind executarea Bugetului Public Național
și a componentelor acestuia (mil. lei)
dintre care:

Bugetul
Public
Național*

Venituri, total
Transferuri primite
Cheltuieli și active nefinanciare, total
Transferuri acordate

24 909,2

Sold bugetar (deficit (-), excedent (+))

-101,5

25 010,7

Bugetul
Asigurărilor
Sociale de Stat

Fondurile
Asigurării
Obligatorii de
Asistență Medicală

15 721,6
7,1
16 668,1
9 206,3

8 994,1
3 458,9
8 713,1

3 047,1
1 296,5
2 916,4

6 359,8
4 450,9
5 926,5
7,1

-946,5

281,0

130,7

433,3

Bugetul
de Stat

Bugetele
Locale

* cu excluderea transferurilor în cadrul bugetului public național în sumă de 9 213,4 mil. lei
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La finele lunii iunie 2017, soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului public naţional
comparativ cu începutul anului, s-au majorat cu 1 215,9 mil. lei și au constituit 5 996,3 mil. lei, inclusiv
1 000,9 mil. lei – la proiecte finanțate din surse externe.
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