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Raport 
privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național 

în anul 2016 

 
 

În anul 2016, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 28 878,1 mil. lei, inclusiv: 
  veniturile generale și colectate – 28 525,9 mil. lei,  
  veniturile proiectelor finanțate din surse externe și ale instituțiilor aflate peste hotare  – 352,2 mil. lei. 

 
 Veniturile bugetului de stat (mil. lei) 

 2016 2015 
Diferența 2016 față de 

2015  
(+/-) % 

Veniturile bugetului de stat, total 28 878,1 28 054,6 823,5 2,9 % 

1. Veniturile generale și colectate 28 525,9 26 301,8 2 224,1 8,5 % 
1.1.  Venituri generale și colectate 

(fără profitul BNM)  28 525,9 25 412,4 3 113,5 12,3 % 
        inclusiv:     

   *1.1.1  Venituri administrate de   
către Serviciul Fiscal de Stat 11 548,6 10 542,2 1 006,4 9,5 % 

   *1.1.2  Venituri administrate de    
către Serviciul Vamal 17 476,1 15 830,0 1 646,1 10,4 % 

   1.1.3  Alte venituri 2 239,8 1 329,8 910,0 68,4 % 

   1.1.4  Restituiri TVA și accize -2 738,6 -2 289,6 -449,0 19,6 % 

    1.2. Profitul net al BNM - 889,4 -889,4 - 
2. Veniturile proiectelor finanțate 
din surse externe 352,2 1 752,8 -1 400,6 -79,9 % 

 
*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 anul 2015, veniturile totale ale bugetului de stat s-au majorat cu 823,5 mil. lei sau 2,9 la 
sută, în urma majorării veniturilor generale și colectate cu 2 224,1 mil. lei. Totodată, veniturile proiectelor 
finanțate din surse externe s-au diminuat cu 1 400,6 mil. lei. 

Micșorarea veniturilor proiectelor finanțate din surse externe a fost cauzată de reducerea intrărilor din 
granturi externe, în urma finalizării în anul 2015 a unor proiecte investiționale (de ex. Fondul Provocările 
Mileniului) și aprobarea în anul 2016 a granturilor externe cu 57,7 la sută mai puțin față de anul precedent. 

Ce ține de veniturile generale și colectate, se menționează că, în anul 2016 la bugetul de stat nu au fost 
planificate încasări din profitul net al Băncii Naționale a Moldovei, ca urmare a modificărilor operate în 
Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548 din 21 iulie 1995. 

Astfel, fără a lua în calcul încasarea în anul 2015 a profitului net al BNM în sumă de 889,4 mil. lei, 
veniturile respective atestă o creștere cu 3 113,5 mil. lei sau 12,3 la sută, iar veniturile totale – cu 1 712,9 
mil. lei sau cu 6,3 la sută. 

Cel mai mare generator de venituri la bugetul de stat în anul 2016 a fost Serviciul Vamal. Veniturile 
administrate de către instituție s-au ridicat la 17 476,1 mil. lei, cu 10,4 %  mai mult față de anul 2015. 
Colectările Serviciului Fiscal, de asemenea, s-au majorat, comparativ cu  anul 2015, cu  9,5%, însumănd 11 
548,6 mil. lei. 

În anul 2016, Ministerul Finanțelor a rambursat accize și taxe pe valoare adăugată în sumă de 2 738,6 
mil. lei, fiind în creștere cu 19,6 % față de anul 2015. S-a menținut ritmul de restituire zilnică, fără rețineri, 
a respectivelor accize și taxe. Astfel, agenților economici li s-au asigurat condiții favorabile și stabile 
pentru desfășurarea activității. 

 

Bugetul de stat 



Cheltuielile bugetului de stat în anul 2016 au constituit 32 290,1 mil. lei. 
 

 Structura cheltuielilor Bugetului de Stat, conform clasificației funcționale 

 
Executarea bugetului de stat, în anul 2016, s-a încheiat cu un sold bugetar (deficit) în sumă de 3 412,0 

mil. lei. 
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat, comparativ cu începutul anului, s-au 

majorat cu 992,1 mil. lei şi la data de 31 decembrie 2016 au constituit 3 298,5 mil. lei, inclusiv 1 180,8 mil. 
lei – la proiecte finanțate din surse externe. 

În luna august a anului 2016, în contul valutar al Ministerului Finanțelor, deschis la Banca Națională a 
Moldovei, au fost încasate mijloace bănești din împrumutul acordat Guvernului Republicii Moldova de 
către Guvernul României în sumă de 60,0 mil. Euro. 

În luna noiembrie a anului curent, în conturile valutare ale Ministerului Finanțelor, deschise în Banca 
Națională a Moldovei, au fost încasate mijloace bănești acordate de către Fondul Monetar Internațional sub 
formă de împrumut pentru finanțarea deficitului bugetului de stat în sumă de 24,1 mil. dolari SUA. 

În luna decembrie a anului 2016, în conturile valutare ale Ministerului Finanțelor, deschise în Banca 
Națională a Moldovei, au fost încasate mijloace bănești acordate de către Comisia Europeană sub formă de 
grant în sumă de 45,3 mil. Euro. De asemenea, au fost încasate mijloace bănești de la Banca Mondială 
acordate pentru implementarea reformelor structurale și finanțarea deficitului bugetului de stat în sumă de 
48,5 mil. Euro. 

 
Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au însumat 15 055,2 mil. lei. Circa 66,7 % 

din această sumă sau 10 039,2 mil. lei le-a revenit veniturilor proprii și altor venituri. Transferurile primite 
de la bugetul de stat au constituit 5 016,0 mil. lei. 

Partea de cheltuieli a fost executată în sumă de 14 959,3 mil. lei, rezultând un sold bugetar 
(excedent) de 95,9 mil. lei. 

Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului asigurărilor sociale de stat s-au majorat față de 
începutul anului cu 95,9 mil. lei și la situația din 31 decembrie 2016 au însumat 126,3 mil. lei. 

 
Veniturile totale ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală s-au ridicat la 5 764,1 mil. 

lei. Circa 56,4 % din această sumă sau 3 251,4 mil. lei au constituit acumulări proprii și alte venituri. 
Transferurile primite de la bugetul de stat au însumat 2 512,7 mil. lei. 

Cheltuielile au constituit 5 673,4 mil. lei.  
Executarea fondurilor s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) în sumă de 90,7 mil. lei. 
Comparativ cu începutul anului, soldurile mijloacelor bănești în conturile fondurilor asigurării 

obligatorii de asistență medicală s-au majorat cu 90,7 mil. lei și la situația din 31 decembrie 2016 au 
constituit 243,8 mil. lei. 
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Bugetele locale 

Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală 

Bugetul asigurărilor sociale de stat 



Veniturile totale ale bugetelor locale au constituit 12 053,0 mil. lei. Circa 68,6 la sută sau 8 263,7 mil. 
lei au însumat transferurile de la bugetul de stat. În anul 2016, autoritățile locale au acumulat venituri din 
impozite și taxe în sumă de 3105,5 mil. lei (25,8 %  din veniturile totale). De asemenea, au fost obținute 
alte venituri – 587,3 mil. lei și primite granturi – 96,5 mil. lei. 

Partea de cheltuieli a fost executată în sumă de 11 314,7 mil. lei, înregistrându-se un sold bugetar 
(excedent) în sumă de 738,3 mil. lei. 

Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor locale, în comparație cu începutul anului, s-au 
majorat cu 422,4 mil. lei și la situația din 31 decembrie 2016 au însumat 1 112,2 mil. lei, inclusiv 32,3 mil. 
lei – la proiecte finanțate din surse externe. 

 
În anul 2016, veniturile bugetului public naţional au constituit 45 946,9 mil. lei. 
Partea de cheltuieli a însumat 48 434,0 mil. lei. 
Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un sold bugetar (deficit) de 2 487,1 mil. lei. 

 Indicatorii principali privind executarea Bugetului Public Național 
și a componentelor acestuia (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 45 946,9 28 878,1 15 055,2 5 764,1 12 053,0 
Transferuri primite   11,1 5 016,0 2 512,7 8 263,7 
Cheltuieli și active nefinanciare, total 48 434,0 32 290,1 14 959,3 5 673,4 11 314,7 
Transferuri acordate  15 792,4   11,1 
Sold bugetar (deficit (-), excedent (+)) -2 487,1 -3 412,0 95,9 90,7 738,3 

* cu excluderea transferurilor în cadrul bugetului public național în sumă de 15 803,5 mil. lei 

Comparativ cu situația din 1 ianuarie 2016, soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului 
public naţional s-au majorat cu 1 601,1 mil. lei și la situația din 31 decembrie 2016 au constituit 4 780,8 
mil. lei, inclusiv 1 213,1 mil. lei – la proiecte finanțate din surse externe. 

Din suma totală a veniturilor bugetului public naţional, ponderea cea mai mare le revine impozitelor și 
taxelor – circa 63,6 la sută sau 29 231,0 mil. lei. Acestea sunt urmate de contribuții și prime de asigurări 
obligatorii în sumă de 13 271,1 mil. lei, alte venituri – 2 071,8 mil. lei și granturi primite – 1 373,0 mil. lei.  

 Structura veniturilor Bugetului Public Național, conform clasificației economice 

 
 Structura cheltuielilor Bugetului Public Național, conform clasificației funcționale 
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Bugetul public național 
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