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În primele 7 luni ale anului 2016, la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală 

de 24 620,9 mil. lei, dintre care: 
 la bugetul de stat – 15 028,9 mil. lei, 
 la bugetul asigurărilor sociale de stat – 8 893,9 mil. lei, 
 la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – 2 957,7 mil. lei, 
 la bugetele locale – 6 555,6 mil. lei. 
În comparație cu perioada similară a anului 2015, veniturile bugetului public naţional s-au micșorat cu 

13,2 mil. lei (sau 0,1 %), inclusiv: la bugetul de stat – cu 711,3 mil. lei și la bugetele locale – cu 64,2 mil. 
lei, iar la bugetul asigurărilor sociale de stat veniturile s-au majorat cu 835,8 mil. lei și la fondurile 
asigurării obligatorii de asistență medicală – respectiv cu 241,0 mil. lei. 

Partea de cheltuieli (inclusiv active nefinanciare) a bugetului public naţional, în primele 7 luni ale 
anului 2016, s-a executat în sumă totală de 25 780,9 mil. lei, dintre care: 

 la bugetul de stat – 17 157,2 mil. lei, 
 la bugetul asigurărilor sociale de stat – 8 686,7 mil. lei, 
 la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – 2 801,7 mil. lei, 
 la bugetele locale – 5 950,5 mil. lei. 
Comparativ cu perioada respectivă a anului 2015, cheltuielile (inclusiv active nefinanciare) bugetului 

public naţional s-au majorat cu 125,4 mil. lei (sau 0,5 %), inclusiv: la bugetul de stat – cu 17,6 mil. lei, la 
bugetul asigurărilor sociale de stat – cu 873,8 mil. lei, la fondurile asigurării obligatorii de asistență 
medicală – cu  74,3 mil. lei,  iar la bugetele locale s-au micșorat cu 525,8 mil. lei. 

Executarea bugetului public naţional, în primul semestru al anului 2016, s-a încheiat cu un deficit în 
sumă de 1 160,0 mil. lei.  

 

 
Bugetul 
Public 

Național* 

dintre care: 

Bugetul 
de Stat 
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Fondurile Asigurării 
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Asistență Medicală 

Bugetele 
Locale 

Venituri, total 24 620,9 15 028,9 8 893,9 2 957,7 6 555,6 

Transferuri primite   6,2 3 322,7 1 140,4 4 345,9 

Cheltuieli și active nefinanciare, total 25 780,9 17 157,2 8 686,7 2 801,7 5 950,5 

Transferuri acordate  8 809,0   6,2 

Sold bugetar (deficit (-), excedent (+)) -1 160,0 -2 128,3 207,2 156,0 605,1 

* cu excluderea transferurilor în cadrul bugetului public național în sumă de 8 815,2 mil. lei 
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Surse de finanțare, total 1 160,0 2 128,3 -207,2 -156,0 -605,1 

1. Surse interne 1524,3 1 743,8 - - -219,5 

2. Surse externe 104,3 121,2 - - -16,9 

3. Modificarea soldurilor la conturi 
(majorarea (-), micșorarea (+)) -468,6 263,3 -207,2 -156,0 -368,7 

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 iulie 2016 
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Din suma totală a veniturilor bugetului public naţional (24 620,9 mil. lei), ponderea cea mai mare le 
revine impozitelor și taxelor 64,3 % (15 830,9 mil. lei). Contribuțiile și primele de asigurări obligatorii au 
constituit 30,0 % (7 381,5 mil. lei), alte venituri – 4,8 % (1 177,3 mil. lei) și granturi – 0,9 %          (231,2 
mil. lei). 

 

 

Cheltuielile bugetului public național în sumă de 25 780,9 mil. lei au fost direcţionate pentru: 
 realizarea programelor cu caracter social-cultural (protecție socială, învățămînt, ocrotirea sănătății, 

cultură, sport, tineret, culte și odihnă) – 71,9 %; 
 servicii de stat cu destinaţie generală – 10,6 %; 
 servicii în domeniul economiei – 7,9 %; 
 apărare naţională, ordine publică și securitate națională – 7,3 %; 
 alte domenii – 2,3 %. 

 

 

Soldurile în conturile bugetului public naţional, comparativ cu situaţia din 1 ianuarie 2016, s-au 
majorat cu 468,6 mil. lei și la situația din 31 iulie 2016 au constituit 3 651,0 mil. lei, inclusiv: 

 la bugetul de stat – 2 043,1 mil. lei, dintre care la proiecte finanțate din surse externe – 1083,2 mil.lei. 
 la bugetul asigurărilor sociale de stat – 237.6 mil. lei, 
 la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – 309.1 mil. lei, 
 la bugetele locale – 1 061,2 mil. lei, dintre care la proiecte finanțate din surse externe – 87,7 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 – 15 028,9 mil. lei, încasările din taxa pe valoare 

adăugată (ținând cont de restituiri) au constituit 7 665,2 mil. lei sau 51,0 % din suma totală a veniturilor 
bugetului de stat, impozitele pe venit – 2 644,3 mil. lei (17,6 %). Accizele (ținînd cont de restituiri) au fost 
acumulate în sumă 2 364,0 mil. lei, constituind 15,7 % din veniturile totale. Alte venituri au însumat 
2 355,4 mil. lei (15,7 %). 

 

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

au constituit  6 462.1 mil. lei (43,0 %), veniturile administrate de către Serviciul Vamal – 9 213.9 mil. lei 
(61,3 %) și veniturile colectate de alți administratori – 873.1 mil. lei (5.8 %). Restituirea taxei pe valoare 
adăugată și a accizelor de către Ministerul Finanțelor în anul curent a însumat 1 520,2 mil. lei (-10,1 %).  

 

 
Cheltuielile bugetului de stat în sumă de 17 157,2 mil. lei au fost direcţionate pentru: 
 realizarea programelor cu caracter social-cultural (protecție socială, învățămînt, ocrotirea sănătății, 

cultură, sport, tineret, culte și odihnă) – 62,1 %; 
 servicii de stat cu destinaţie generală – 15,7 %; 
 apărare naţională, ordine publică și securitate națională – 11,1 %; 
 servicii în domeniul economiei – 10,0 %; 
 alte domenii – 1,1 %. 
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Bugetul de Stat 
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Din suma totală a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat – 8 893,9 mil. lei, 62,6 % revine 
veniturilor proprii și altor venituri. Transferurile primite de la bugetul de stat au constituit 37,4 % sau 
3 322,7 mil. lei.  

 

 
Partea de cheltuieli a bugetului asigurărilor sociale de stat a fost executată în sumă de 8 686,7 mil. lei.  

 

Din suma totală a veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală – 2 957,7 mil. lei, 
au fost acumulate venituri proprii și alte venituri în sumă de 1 817,3 mil. lei sau 61,4 %. Transferurile 
primite de la bugetul de stat au constituit 1 140,4 mil. lei sau 38,6 %.  

 

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

2 801,7 mil. lei.  

 

Din suma totală a veniturilor bugetelor locale – 6 555,6 mil. lei, circa 66,3 % sau 4 345,9 mil. lei 
constituie transferurile de la bugetul de stat. Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 1 823,0 mil. 
lei sau 27,8 % din suma totală a veniturilor bugetelor locale, alte venituri – 303,3 mil. lei (4,6 %) și 
granturile primite – 83,4 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 5 950,5 mil. lei au fost direcţionate pentru: 
 realizarea programelor cu caracter social-cultural (protecție socială, învățămînt, ocrotirea sănătății, 

cultură, sport, tineret, culte și odihnă) – 76,4 %; 
 servicii de stat cu destinaţie generală – 10,3 %; 
 servicii în domeniul economiei – 5,3 %; 
 alte domenii – 8,0 %. 
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