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Bugetul 
Public 

Național** 

dintre care: 

Bugetul 
de Stat 

Bugetul 
Asigurărilor 

Sociale de Stat 

Fondurile Asigurării 
Obligatorii de 

Asistență Medicală 

Bugetele 
Locale 

Venituri, total 2 582,0 1 582,9 1 566,3 248,1 603,6 

Transferuri primite    965,4 50,0 403,5 

Cheltuieli și active nefinanciare, total 2 485,1 2 062,6 1 185,3 281,4 374,7 

Transferuri acordate  1 418,9    

Sold bugetar (deficit (-), excedent (+)) 96,9 -479,7 381,0 -33,3 228,9 

*  fără indicatori de plan, deoarece, la momentul actual, nu este posibilă consolidarea bugetelor componente, din cauza că bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală sunt provizorii, iar bugetele locale - aprobate și provizorii 

** cu excluderea transferurilor în cadrul bugetului public național în sumă de 1 418,9 mil. lei 

 

 

 

 

Impozite și taxe 
1681,6 mil. lei; 

65,1 %

Contribuții și 
prime de 
asigurări 

obligatorii 
798,2 mil. lei; 

30,9 %

Granturi primite 
1,3 mil. lei;

0,1 %

Alte venituri 
100,9 mil. lei;

3,9 %

0,2 %

0,3 %

1,0 %

1,8 %

3,9 %

6,3 %

9,4 %

12,2 %

12,7 %

52,2 %

4,0 mil. lei

6,6 mil. lei

24,4 mil. lei

46,0 mil. lei

96,1 mil. lei

156,5 mil. lei

233,7 mil. lei

304,3 mil. lei

316,1 mil. lei

1297,4 mil. lei

Protecția mediului

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale

Apărare națională

Cultură, sport, tineret, culte și odihnă

Servicii în domeniul economiei

Ordine publică și securitate națională

Servicii de stat cu destinație generală

Ocrotirea sănătății

Învățămînt

Protecție socială

Structura cheltuielilor Bugetului Public Național, conform clasificației funcționale 

Soldul şi serviciul datoriei de stat externe şi interne 

Structura veniturilor Bugetului Public Național, conform clasificației economice 

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 31 ianuarie 2016 
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Bugetul 
Public 

Național 

dintre care: 

Bugetul 
de Stat 

Bugetul 
Asigurărilor 

Sociale de Stat 

Fondurile Asigurării 
Obligatorii de 

Asistență Medicală 

Bugetele 
Locale 

Surse de finanțare, total -96,9 479,7 -381,0 33,3 -228,9 

1. Active financiare 65,1 61,5 - - 3,6 

Diferența de curs valutar  53,6 51,2   2,4 

2. Datorii 90,8 138,5 - - -47,7 

Datorii interne 134,1 181,8   -47,7 

Datorii externe -43,3 -43,3    

3. Modificarea soldurilor la conturi 
(majorarea (-), micșorarea (+)) 

-252,8 279,7 -381,0 33,3 -184,8 

 

 

                                                                                      

                      

      

Bugetul Public 
Național

Bugetul de Stat Bugetul Asigurărilor 
Sociale de Stat

Fondurile Asigurării 
Obligatorii de 

Asistență Medicală

Bugetele Locale

01.01.2016

31.01.2016

Serviciul Fiscal 
708,1 mil. lei;

44,7 %

Serviciul 
Vamal 

816,6  mil. lei;
51,6 %

Alți
administratori
58,2 mil. lei;

3,7 %

Impozite pe 
venit 

215,4 mil. lei; 
13,6 %

Taxa pe valoare 
adăugată 

914,5 mil. lei; 
57,8 %

Accize 
250,4 mil. lei; 

15,8 %

Alte venituri 
202,6 mil. lei; 

12,8 %

Structura veniturilor Bugetului de stat pe 
tipuri de venituri 

Structura veniturilor Bugetului de stat pe 
administratori de venituri 

Bugetul de stat 

Soldurile de mijloace bănești în conturile Bugetului Public Național (mil. lei) 

Surse de finanțare a deficitului Bugetului Public Național (mil. lei) 
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0,2 %

1,2 %

1,6 %

3,5 %

3,9 %

7,6 %

13,7 %

16,7 %

51,6 %

4,0 mil. lei

24,1 mil. lei

32,3 mil. lei

72,2 mil. lei

81,3 mil. lei

156,3 mil. lei

282,3 mil. lei

345,1 mil. lei

1 065,0 mil. lei

Protecția mediului

Apărare națională

Cultură, sport, tineret, culte și odihnă

Ocrotirea sănătății

Servicii în domeniul economiei

Ordine publică și securitate națională

Servicii de stat cu destinație generală

Învățămînt

Protecție socială

Impozite și taxe
182,5 mil. lei;

30,2 %

Granturi primite
1,0 mil. lei;

0,2 %

Alte venituri
16,6 mil. lei;

2,8 %

Transferuri primite de 
la bugetul de stat

403,5 mil. lei; 
66,8 %

0,1 %

0,1 %

0,2 %

1,8 %

3,9 %

5,6 %

7,2 %

9,2 %

71,9 %

0,2 mil. lei

0,3 mil. lei

0,7 mil. lei

6,6 mil. lei

mil. lei

20,9 mil. lei

27,2 mil. lei

34,5 mil. lei

269,5 mil. lei

Ordine publică și securitate națională

Apărare națională

Ocrotirea sănătății

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale

Servicii în domeniul economiei

Cultură, sport, tineret, culte și odihnă

Protecție socială

Servicii de stat cu destinație generală

Învățămînt

Structura cheltuielilor Bugetelor Locale, conform clasificației funcționale 

Soldul şi serviciul datoriei de stat externe şi interne 

Structura veniturilor Bugetelor locale pe tipuri de venituri 

Bugetele locale 

Structura cheltuielilor Bugetului de Stat, conform clasificației funcționale 

Soldul şi serviciul datoriei de stat externe şi interne 


