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În primele 5 luni ale anului 2016, la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală 

de 17 018,1 mil. lei, dintre care: 

 la bugetul de stat – 10 500,6 mil. lei, 

 la bugetul asigurărilor sociale de stat – 6 487,8 mil. lei, 

 la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – 2 224,8 mil. lei, 

 la bugetele locale – 4 459,8 mil. lei. 

În comparație cu perioada similară a anului 2015, încasările la bugetul public naţional au înregistrat o 

creştere cu 324,9 mil. lei sau 1,9 %, inclusiv: la bugetul asigurărilor sociale de stat – cu 715,0 mil. lei și la 

fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – cu 395,4 mil. lei, iar la bugetul de stat veniturile s-au 

micșorat cu 313,5 mil. lei și la bugetele locale – cu 73,9 mil. lei. 

Partea de cheltuieli a bugetului public naţional, în primele 5 luni ale anului 2016, s-a executat în sumă 

totală de 17 715,0 mil. lei, dintre care: 

 la bugetul de stat – 12 327,2 mil. lei, 

 la bugetul asigurărilor sociale de stat – 6 187,2 mil. lei, 

 la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – 1 898,6 mil. lei, 

 la bugetele locale – 3 956,9 mil. lei. 

Comparativ cu perioada respectivă a anului 2015, cheltuielile bugetului public naţional s-au majorat cu 

462,2 mil. lei sau 2,7 %, inclusiv: la bugetul de stat – cu 553,7 mil. lei și la bugetul asigurărilor sociale de 

stat – cu 650,8 mil. lei, iar la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală cheltuielile s-au micșorat 

cu 8,2 mil. lei și la bugetele locale – cu 323,4 mil. lei. 

Executarea bugetului public naţional, în primele 5 luni ale anului 2016, s-a încheiat cu un deficit în 

sumă de 696,9 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 17 018,1 10 500,6 6 487,8 2 224,8 4 459,8 

Transferuri primite   4,3 2 674,0 947,1 3 029,5 

Cheltuieli și active nefinanciare, total 17 715,0 12 327,2 6 187,2 1 898,6 3 956,9 

Transferuri acordate  6 650,6   4,3 

Sold bugetar (deficit (-), excedent (+)) -696,9 -1 826,6 300,6 326,2 502,9 

* cu excluderea transferurilor în cadrul bugetului public național în sumă de 6 654,9 mil. lei 

 

 
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 696,9 1 826,6 -300,6 -326,2 -502,9 

1. Surse interne 1 324,0 1 474,3 - - -150,3 

2. Surse externe -59,0 -57,0 - - -2,0 

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

-568,1 409,3 -300,6 -326,2 -350,6 

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 31 mai 2016 
 



2 

Din suma totală a veniturilor bugetului public naţional – 17 018,1 mil. lei, cea mai mare pondere în 

mărime de 64,6 % sau 10 991,4 mil. lei revine impozitelor și taxelor. Contribuțiile și primele de asigurări 

obligatorii au constituit 29,9 % (5 087,3 mil. lei), alte venituri – 4,6 % (779,9 mil. lei) și granturi – 0,9 % 

(159,5 mil. lei). 

 

 

Cheltuielile bugetului public național în sumă de 17 715,0 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 – 10,3 %; 

 servicii în domeniul economiei – 7,9 %; 

 apărare naţională, ordine publică și securitate națională – 7,6 %; 

 alte domenii – 2,0 %. 

 

 

Soldurile în conturile bugetului public naţional, comparativ cu situaţia din 1 ianuarie 2016, s-au 

majorat cu 568,1 mil. lei și la situația din 31 mai 2016 au constituit 3 750,5 mil. lei, dintre care: 

 la bugetul de stat – 1 897,1 mil. lei, 

 la bugetul asigurărilor sociale de stat – 331,0 mil. lei, 

 la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – 479,3 mil. lei, 

 la bugetele locale – 1 043,1 mil. lei. 
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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 
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Din suma totală a veniturilor bugetului de stat – 10 500,6 mil. lei, încasările din taxa pe valoare 

adăugată (inclusiv restituirea) au constituit 5 250,6 mil. lei sau 50,0 % din suma totală a veniturilor 

bugetului de stat, impozitele pe venit – 1 941,1 mil. lei (18,5 %). Accizele (inclusiv restituirea) au însumat 

1 676,9 mil. lei (16,0 %). Alte venituri au fost acumulate în sumă de 1 632,0 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 4 510,8 mil. lei (43,0 %), veniturile administrate de către Serviciul Vamal – 6 515,0 mil. lei 

(62,0 %) și veniturile colectate de alți administratori – 645,4 mil. lei (6,1 %). Restituirea taxei pe valoare 

adăugată și a accizelor de către Ministerul Finanțelor în primele 5 luni ale anului curent a însumat 1 170,6 

mil. lei (-11,1 %).  

 

 
Cheltuielile bugetului de stat în sumă de 12 327,2 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 – 14,6 %; 

 apărare naţională, ordine publică și securitate națională – 10,9 %; 

 servicii în domeniul economiei – 9,6 %; 

 alte domenii – 1,0 %. 
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Structura cheltuielilor Bugetului de Stat, conform clasificației funcționale 

Soldul şi serviciul datoriei de stat externe şi interne 

Structura veniturilor Bugetului de Stat pe administratori de venituri (mil. lei) 

Structura veniturilor Bugetului de Stat pe tipuri de venituri  
 

Bugetul de Stat 
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Din suma totală a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat – 6 487,8 mil. lei, 58,8 % revine 

veniturilor proprii. Transferurile primite de la bugetul de stat au constituit 41,2 % sau 2 674,0 mil. lei.  

 

 
Partea de cheltuieli a bugetului asigurărilor sociale de stat a fost executată în sumă de 6 187,2 mil. lei.  

 

Din suma totală a veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală – 2 224,8 mil. lei, 

au fost acumulate venituri proprii în sumă de 1 275,2 mil. lei sau 57,3 %. Transferurile primite de la 

bugetul de stat au constituit 947,1 mil. lei sau 42,6 %. Alte venituri au însumat 2,5 mil. lei sau 0,1 % din 

veniturile totale. 

 

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

1 898,6 mil. lei.  

 

Din suma totală a veniturilor bugetelor locale – 4 459,8 mil. lei, circa 67,9 % sau 3 029,5 mil. lei 

constituie transferurile de la bugetul de stat. Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 1 169,0 mil. 

lei sau 26,2 % din suma totală a veniturilor bugetelor locale, alte venituri – 205,2 mil. lei (4,6 %) și 

granturile primite – 56,1 mil. lei (1,3 %). 
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Bugetul asigurărilor sociale de stat 
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Cheltuielile bugetelor locale în sumă de 3 956,9 mil. lei au fost direcţionate pentru: 

 realizarea programelor cu caracter social-cultural (protecție socială, învățămînt, ocrotirea sănătății, 

cultură, sport, tineret, culte și odihnă) – 76,3 %; 

 servicii de stat cu destinaţie generală – 11,2 %; 

 servicii în domeniul economiei – 5,4 %; 

 alte domenii – 7,1 %. 
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