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În primul semestru al anului 2016, la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală 

de 21 031,3 mil. lei, dintre care: 
 la bugetul de stat – 12 894,2 mil. lei, 
 la bugetul asigurărilor sociale de stat – 7 781,5 mil. lei, 
 la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – 2 693,5 mil. lei, 
 la bugetele locale – 5 848,5 mil. lei. 
În comparație cu perioada similară a anului 2015, încasările la bugetul public naţional au înregistrat o 

creştere de 240,8 mil. lei sau 1,2 %, inclusiv: la bugetul asigurărilor sociale de stat – cu 837,2 mil. lei, la 
fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – cu 402,3 mil. lei și la bugetele locale – cu 65,2 mil. 
lei, iar la bugetul de stat veniturile s-au micșorat cu 431,3 mil. lei. 

Partea de cheltuieli (inclusiv active nefinanciare) a bugetului public naţional, în primul semestru al 
anului 2016, s-a executat în sumă totală de 21 709,4 mil. lei, dintre care: 

 la bugetul de stat – 15 074,5 mil. lei, 
 la bugetul asigurărilor sociale de stat – 7 431,8 mil. lei, 
 la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – 2 243,0 mil. lei, 
 la bugetele locale – 5 146,5 mil. lei. 
Comparativ cu perioada respectivă a anului 2015, cheltuielile (inclusiv active nefinanciare) bugetului 

public naţional s-au majorat cu 245,5 mil. lei sau 1,1 %, inclusiv: la bugetul de stat – cu 491,9 mil. lei, la 
bugetul asigurărilor sociale de stat – cu 784,4 mil. lei și la fondurile asigurării obligatorii de asistență 
medicală – cu  14,4 mil. lei,  iar la bugetele locale s-au micșorat cu 392,1 mil. lei. 

Executarea bugetului public naţional, în primul semestru al anului 2016, s-a încheiat cu un deficit în 
sumă de 678,1 mil. lei.  

 

 
Bugetul 
Public 

Național* 

dintre care: 

Bugetul 
de Stat 
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Obligatorii de 

Asistență Medicală 

Bugetele 
Locale 

Venituri, total 21 031,3 12 894,2 7 781,5 2 693,5 5 848,5 

Transferuri primite   5,8 3 066,9 1 140,4 3 973,3 

Cheltuieli și active nefinanciare, total 21 709,4 15 074,5 7 431,8 2 243,0 5 146,5 

Transferuri acordate  8 180,6   5,8 

Sold bugetar (deficit (-), excedent (+)) -678,1 -2 180,3 349,7 450,5 702,0 

* cu excluderea transferurilor în cadrul bugetului public național în sumă de 8 187,4 mil. lei 
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Surse de finanțare, total 678,1 2 180,3 -349,7 -450,5 -702,0 

1. Surse interne 1 391,1 1 594,4 - - -203,3 

2. Surse externe -36,3 -19,4 - - -16,9 

3. Modificarea soldurilor la conturi 
(majorarea (-), micșorarea (+)) -676,7 605,3 -349,7 -450,5 -481,8 

Surse de finanțare a deficitului Bugetului Public Național (mil. lei) 

Indicatorii principali privind executarea Bugetului Public Național 
și a componentelor acestuia (mil. lei) 

Soldul şi serviciul datoriei de stat externe şi interne 

Raport 
privind executarea bugetului public național 

la situația din 30 iunie 2016 
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Din suma totală a veniturilor bugetului public naţional – 21 031,3 mil. lei, ponderea cea mai mare le 
revine impozitelor și taxelor 64,2 % sau 13 504,9 mil. lei. Contribuțiile și primele de asigurări obligatorii 
au constituit 29,8 % (6 262,0 mil. lei), alte venituri – 4,9 % (1 041,2 mil. lei) și granturi – 1,1 % (223,2 mil. 
lei). 

 

 

Cheltuielile bugetului public național în sumă de 21 709,4 mil. lei au fost direcţionate pentru: 
 realizarea programelor cu caracter social-cultural (protecție socială, învățămînt, ocrotirea sănătății, 

cultură, sport, tineret, culte și odihnă) – 72,2 %; 
 servicii de stat cu destinaţie generală – 10,7 %; 
 servicii în domeniul economiei – 7,6 %; 
 apărare naţională, ordine publică și securitate națională – 7,4 %; 
 alte domenii – 2,1 %. 

 

 

Soldurile în conturile bugetului public naţional, comparativ cu situaţia din 1 ianuarie 2016, s-au 
majorat cu 676,7 mil. lei și la situația din 30 iunie 2016 au constituit 3 859,1 mil. lei, dintre care: 

 la bugetul de stat – 1 701,1 mil. lei, 
 la bugetul asigurărilor sociale de stat – 380,1 mil. lei, 
 la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – 603,6 mil. lei, 
 la bugetele locale – 1 174,3 mil. lei. 
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Structura cheltuielilor Bugetului Public Național, conform clasificației funcționale 

Structura veniturilor Bugetului Public Național, conform clasificației economice 
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Din suma totală a veniturilor bugetului de stat – 12 894,2 mil. lei, încasările din taxa pe valoare 

adăugată (ținând cont de restituiri) au constituit 6 406,4 mil. lei sau 49,7 % din suma totală a veniturilor 
bugetului de stat, impozitele pe venit – 2 413,5 mil. lei (18,7 %). Alte venituri au însumat 2 077,6 mil. lei 
(16,1 %). Accizele (ținînd cont de restituiri) au fost acumulate în sumă 1 996,7 mil. lei, constituind 15,5 % 
din veniturile totale. 

 

 
Din suma totală a veniturilor bugetului de stat, veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat 

au constituit  5 674,4 mil. lei (44,0 %), veniturile administrate de către Serviciul Vamal – 7 818,1 mil. lei 
(60,6 %) și veniturile colectate de alți administratori – 787,8 mil. lei (6,1 %). Restituirea taxei pe valoare 
adăugată și a accizelor de către Ministerul Finanțelor în primul semestru al anului curent a însumat 1 386,1 
mil. lei (-10,7 %).  

 

 
Cheltuielile bugetului de stat în sumă de 15 074,5 mil. lei au fost direcţionate pentru: 
 realizarea programelor cu caracter social-cultural (protecție socială, învățămînt, ocrotirea sănătății, 

cultură, sport, tineret, culte și odihnă) – 63,9 %; 
 servicii de stat cu destinaţie generală – 15,3 %; 
 apărare naţională, ordine publică și securitate națională – 10,6 %; 
 servicii în domeniul economiei – 9,2 %; 
 alte domenii – 1,0 %. 
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Protecție socială

Învățămînt

Structura cheltuielilor Bugetului de Stat, conform clasificației funcționale 
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Bugetul de Stat 
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Din suma totală a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat – 7 781,5 mil. lei, 60,6 % revine 
veniturilor proprii. Transferurile primite de la bugetul de stat au constituit 39,4 % sau 3 066,9 mil. lei.  

 

 
Partea de cheltuieli a bugetului asigurărilor sociale de stat a fost executată în sumă de 7 431,8 mil. lei.  

 

Din suma totală a veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală – 2 693,5 mil. lei, 
au fost acumulate venituri proprii în sumă de 1 550,1 mil. lei sau 57,6 %. Transferurile primite de la 
bugetul de stat au constituit 1 140,4 mil. lei sau 42,3 %. Alte venituri au însumat 3,0 mil. lei sau 0,1 % din 
veniturile totale. 

 

 
Partea de cheltuieli a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală a fost executată în sumă de  

2 243,0 mil. lei.  

 

Din suma totală a veniturilor bugetelor locale – 5 848,5 mil. lei, circa 67,9 % sau 3 973,3 mil. lei 
constituie transferurile de la bugetul de stat. Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 1 542,5 mil. 
lei sau 26,4 % din suma totală a veniturilor bugetelor locale, alte venituri – 257,1 mil. lei (4,4 %) și 
granturile primite – 75,6 mil. lei (1,3 %). 
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Structura veniturilor Bugetului asigurărilor sociale de stat pe tipuri de venituri 

Bugetul asigurărilor sociale de stat 
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Cheltuielile bugetelor locale în sumă de 5 146,5 mil. lei au fost direcţionate pentru: 
 realizarea programelor cu caracter social-cultural (protecție socială, învățămînt, ocrotirea sănătății, 

cultură, sport, tineret, culte și odihnă) – 77,3 %; 
 servicii de stat cu destinaţie generală – 10,3 %; 
 servicii în domeniul economiei – 5,3 %; 
 alte domenii – 7,1 %. 
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