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Raport  

privind executarea bugetului public naţional 

în 11 luni ale anului 2014 

 

Bugetul public naţional 

În 11 luni ale anului 2014 la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 

37681,9 mil. lei, cu 604,7 mil. lei mai puțin sau la nivel de 98,4 la sută față de sarcinile stabilite pe 

perioada de gestiune. În comparație cu perioada similară a anului 2013, încasările au înregistrat o 

creştere de 4974,2 mil. lei sau cu 15,2 la sută.   

Din suma totală a veniturilor bugetului public naţional, veniturile fiscale au constituit 32028,3 mil. 

lei, iar încasările nefiscale – 1240,7 mil. lei. Sarcinile stabilite pe perioada dată au fost îndeplinite la 

nivel de 99,5 la sută şi 104,2 la sută, respectiv. Comparativ cu 11 luni ale anului 2013, veniturile fiscale 

s-au majorat cu 3454,9 mil. lei, iar încasările nefiscale – cu 4,1  mil. lei. 

Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat constituie 56,3 la sută din suma totală a 

veniturilor bugetului public naţional și 37,2 la sută revine veniturilor administrate de către Serviciul 

Vamal. Sarcina de colectare a veniturilor prevăzută pe perioada de gestiune a fost realizată de către 

organele fiscale la nivel de 100,2 la sută (cu 32,5 mil. lei mai mult față de suma preconizată) și de către 

organele vamale – la nivel de 98,3 la sută (cu 235,5 mil. lei mai puțin față de prevederile perioadei 

gestionare). Totodată, comparativ cu perioada respectivă a anului 2013, încasările veniturilor 

administrate de către organele Serviciului Fiscal de Stat au crescut cu 2932,8 mil. lei sau cu 16,0 la sută, 

iar veniturile administrate de către organele Serviciului Vamal – cu 948,3 mil. lei sau cu 7,3 la sută. 

Din suma totală a veniturilor fiscale, impozitele pe venit au fost acumulate în sumă de 4141,3 mil. 

lei, cu 15,7 mil. lei mai mult sau la nivel de 100,4 la sută faţă de sarcinile stabilite pe perioada de 

gestiune. Comparativ cu perioada similară a anului 2013, veniturile din impozite  pe venit sînt în 

creştere cu 547,7 mil. lei sau cu 15,2 la sută.  

Suma încasărilor aferentă impozitelor pe proprietate a constituit 323,9 mil. lei, cu 41,4 mil. lei mai 

puțin sau la nivel de 88,7 la sută. Neîndeplinirea planului a fost influențată de stoparea evaluării 

bunurilor imobiliare în scopul impozitării, de către organele cadastrale,  ca urmare a lipsei finanțării. 

Comparativ cu perioada similară a anului precedent, veniturile respective s-au majorat cu 25,6 mil. lei 

sau cu 8,6 la sută.  

Încasările din taxa pe valoare adăugată au constituit 11635,5 mil.lei, ceea ce este mai mult cu 70,2 

mil.lei sau la nivel de 100,6 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune. În comparaţie cu perioada 

similară a anului 2013, încasările respective s-au majorat cu 719,5 mil. lei sau cu 6,6 la sută.  

Veniturile din accize  au constituit 3111,3 mil. lei, cu 157,0 mil. lei mai puțin sau la nivel de 95,2 

la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune, dar fiind mai mult cu 18,3 mil. lei sau cu 0,6 la sută, 

comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Neexecutarea veniturilor a fost influențată de micșorarea 

volumului cantitativ al importurilor produselor din tutun, importului de bere și al autoturismelor. 

Încasările din taxe rutiere au fost acumulate în sumă de 466,6 mil. lei, ceea ce este cu 14,3 mil. lei 

mai puțin sau la nivel de 97,0 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune. Printre cauzele 

neexecutării taxelor rutiere se enumeră:  

- micșorarea cotei taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în 

Republica Moldova la autovehicule mixte;  

- modificarea prin Hotărîrea Parlamentului nr.319 din 20 decembrie 2013 a Regulamentului cu 

privire la constituirea și utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.893-XIII din 

26 iunie 1996, prin care taxele pentru eliberarea autorizațiilor pentru transporturi rutiere internaționale, 
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începînd cu anul curent, se virează zilnic și integral pe conturile Agenției Naționale Transport Auto, dar 

nu la conturile trezoreriale ale bugetului de stat. 

 Comparativ cu 11 luni ale anului precedent, încasările respective s-au micșorat cu 21,1 mil. lei sau 

cu 4,3 la sută. 

        Veniturile din mijloacele speciale ale instituţiilor publice au fost acumulate în sumă de 846,0 mil. 

lei, cu 69,2 mil. lei mai puțin sau la nivel de 92,4 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune. 

Veniturile fondurilor speciale au constituit 375,2 mil. lei, cu 47,9 mil. lei mai puțin sau la nivel de 88,7 

la sută faţă de sarcinile stabilite pe perioada de gestiune. Comparativ cu perioada respectivă a anului 

2013, veniturile din mijloacele speciale ale instituţiilor publice s-au majorat cu  51,2 mil. lei, iar 

veniturile fondurile speciale – cu 12,4 mil. lei. 

Pentru susţinerea bugetului şi pentru finanţarea proiectelor finanțate din surse externe din partea 

donatorilor externi şi investitorilor autohtoni au fost debursate granturi în sumă de 3191,7 mil. lei, dintre 

care: granturi interne – 67,6 mil. lei şi granturi externe – 3124,1 mil. lei. 

Partea de cheltuieli a bugetului public naţional s-a executat în sumă de 38762,7 mil. lei, cu 5202,2 

mil. lei mai puțin sau la nivel de 88,2 la sută faţă de prevederile perioadei gestionare. Comparativ cu 

perioada similară a anului 2013, cheltuielile bugetului public naţional sînt în creştere cu 5603,3 mil. lei 

sau cu 16,9 la sută. 

Cheltuielile publice au fost direcţionate pentru: 

 realizarea programelor cu caracter social-cultural – 66,4  la sută; 

 domeniul economiei naţionale – 16,4  la sută; 

 apărarea naţională, menţinerea ordinii publice și securitatea națională – 5,7 la sută; 

 servicii de stat cu destinaţie generală – 4,8 la sută; 

 alte domenii – 6,7 la sută. 

Executarea bugetului public naţional în perioada raportată s-a soldat cu un deficit în sumă de 

1080,8 mil. lei. 

Soldurile la conturile bugetului public naţional la situația din 30 noiembrie 2014 s-au majorat, 

comparativ cu situaţia din 1 ianuarie 2014, cu 735,9 mil. lei şi au constituit 3551,4 mil. lei.  

 

Bugetul de stat 

În 11 luni ale anului 2014, veniturile la bugetul de stat pe toate componentele au constituit 

24545,0 mil. lei, ceea ce este mai puțin cu 431,5 mil. lei sau la nivel de 98,3  la sută faţă de prevederile 

perioadei de gestiune. În comparaţie cu perioada similară a anului 2013, suma veniturilor acumulate s-a 

majorat cu 4595,5 mil. lei sau cu 23,0 la sută.  

La componenta de bază au fost acumulate venituri în sumă de 21658,4 mil. lei, ceea ce este cu 

48,9 mil. lei mai puțin sau la nivel de 99,8 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune. Comparativ 

cu 11 luni ale anului precedent, încasările s-au majorat cu 3634,5  mil. lei sau cu 20,2 la sută. 

La componenta mijloace speciale, instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat au acumulat 

venituri în sumă de 715,4 mil. lei, cu 27,8 mil. lei mai puțin sau la nivel de 96,3 la sută faţă de 

prevederile perioadei gestionare. În comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2013, încasările respective 

s-au majorat cu 84,3 mil. lei sau cu 13,4 la sută. 

Veniturile componentei fonduri speciale în această perioadă au constituit 360,7 mil. lei, cu 64,3 

mil. lei mai puțin sau la nivel de 84,9 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune, dar fiind mai 

mult cu 8,3 mil. lei sau cu 2,4 la sută, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. 
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Veniturile componentei proiecte finanţate din surse externe au constituit 1812,5 mil. lei, cu 

304,3 mil. lei mai puțin sau la nivel de 85,6 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune. Din suma 

totală, granturile interne şi externe au însumat 1783,4 mil. lei, dintre care: granturi interne – 6,8 mil. lei 

şi granturi externe – 1776,6 mil. lei. În comparaţie cu 11 luni ale anului 2013, veniturile s-au majorat cu 

843,7 mil. lei. 

Partea de cheltuieli a bugetului de stat pe toate componentele s-a realizat în sumă de 25946,5 

mil. lei, cu 3101,8 mil. lei mai puțin sau la nivel de 89,3 la sută faţă de prevederile perioadei gestionare, 

ceea ce este cu 5419,7 mil. lei sau cu 26,4 la sută mai mult, comparativ cu aceeași perioadă a anului 

2013. 

De la componenta de bază au fost efectuate cheltuieli în sumă de 21951,6 mil. lei, ceea ce este 

cu 1514,2 mil. lei mai puțin sau la nivel de 93,5 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune. 

Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent, cheltuielile s-au majorat cu 4405,2 mil. lei sau cu 

25,1  la sută. 

Cheltuielile din contul mijloacelor speciale au fost realizate în sumă de 633,0 mil. lei, cu 204,2 

mil. lei mai puțin sau la nivel de 75,6 la sută faţă de prevederi, fiind cu 72,4 mil. lei sau cu 12,9 la sută 

mai mult, comparativ cu 11 luni ale anului trecut. 

Cheltuielile fondurilor speciale au constituit 527,6 mil. lei, cu 88,4 mil. lei mai puțin sau la nivel 

de 85,6 la sută din suma prevăzută pe perioada de gestiune. În comparație cu perioada similară a anului 

2013, cheltuielile respective s-au majorat cu 219,9 mil. lei sau cu 71,5 la sută. 

Cheltuielile proiectelor finanţate din surse externe au însumat 2836,3 mil. lei, cu 1308,8 mil. lei 

mai puțin sau la nivel de 68,4 la sută din suma prevăzută pe perioada de gestiune. Cheltuielile respective     

s-au majorat cu 697,5 mil. lei sau cu 32,6 la sută față de aceeași perioadă a anului precedent. 

Executarea bugetului de stat în 11 luni ale anului 2014 s-a soldat cu un deficit în sumă de 1401,5 

mil. lei. 

Sursele de finanţare a deficitului bugetului de stat în sumă de 1401,5 mil. lei s-au constituit din: 

 surse interne în sumă de 740,3 mil. lei, inclusiv mijloacele din vînzarea şi privatizarea 

patrimoniului public 178,8 mil. lei; 

 surse externe în sumă de 975,7 mil. lei; 

 majorarea soldului de mijloace bănești în conturile bugetului de stat cu (-314,5) mil. lei. 

 

Soldurile în conturile bugetului de stat, la situaţia din 30 noiembrie 2014, s-au majorat cu 314,5 

mil. lei, comparativ cu situaţia din 1 ianuarie 2014 şi au constituit 1934,6 mil. lei. 

Datoria de stat externă. La situaţia din 30 noiembrie 2014, soldul datoriei de stat externe a 

constituit 1294,4 mil. dolari SUA, înregistrându-se o majorare, comparativ cu începutul anului, cu 4,2 

mil. dolari SUA, cauzată de atingerea valorii pozitive a finanţării nete și a fluctuației negative de schimb 

a dolarului SUA față de alte valute străine.  

Deservirea datoriei de stat externe. Pentru deservirea datoriei de stat externe au fost utilizate 

mijloace băneşti în sumă de 851,8 mil. lei sau 100,6 la sută din suma prevăzută pe perioada de gestiune, 

dintre care: 

 serviciul datoriei de stat externe – 187,5 mil. lei,  

 pentru rambursarea sumei principale – 664,3 mil. lei. 
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Datoria de stat internă. La situaţia din 30 noiembrie 2014, datoria de stat internă a constituit 

7183,5 mil. lei, dintre care: 

-  VMS emise pe piaţa primară -  5003,7 mil. lei (69,7%);  

-  VMS convertite -  2063,4 mil. lei (28,7%); 

-  VMS emise pentru asigurarea stabilităţii financiare -  116,4 mil. lei  (1,6 %). 

Comparativ cu începutul anului, datoria de stat internă s-a majorat cu 507,7 mil. lei.  

Serviciul datoriei de stat interne. Pentru serviciul datoriei de stat interne în primele 11 luni ale 

anului 2014 au fost utilizate mijloace băneşti în sumă de 343,3 mil. lei sau 94,0 la sută din mijloacele 

prevăzute pentru această perioadă.  

 

Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 

În 11 luni al anului 2014 partea de venituri a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe toate 

componentele a fost realizată în sumă de 9842,6 mil. lei, cu 425,4 mil. lei mai puțin sau la nivel de 95,9 

la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune. Din suma totală a veniturilor bugetelor unităţilor 

administrativ-teritoriale, circa 35,8 la sută sau 3521,2 mil. lei constituie veniturile proprii (fără 

transferuri), sarcina acumulării a căror a fost realizată la nivel de 95,4 la sută sau cu 170,5 mil. lei mai 

puțin faţă de prevederile perioadei gestionare. Comparativ cu 11 luni ale anului precedent, la bugetele 

unităţilor administrativ-teritoriale au fost încasate venituri proprii cu 786,3 mil. lei mai puțin.  

La bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, în 11 luni ale anului 2014, de la bugetul de stat au 

fost alocate transferuri din fondul pentru nivelare bugetară, cu destinaţie specială şi alte transferuri în 

sumă totală de 6321,4 mil. lei. 

În perioada raportată, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale s-au efectuat cheltuieli în 

sumă totală de 9549,5 mil. lei, cu 2045,5 mil. lei mai puțin sau la nivel de 82,4 la sută faţă de 

prevederile perioadei de gestiune, ceea ce este cu 1417,1 mil. lei sau cu 17,4 la sută mai mult, 

comparativ cu perioada similară a anului 2013. 

Executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a înregistrat în 11 luni ale anului 2014 un 

excedent în sumă de 293,1 mil. lei.  

Soldurile la conturile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, comparativ cu 1 ianuarie 

2014, s-au majorat cu 377,7 mil. lei şi la situaţia din 30 noiembrie 2014 au constituit 1209,8 mil. lei. 

 

Bugetul asigurărilor sociale de stat 

Partea de venituri a bugetului asigurărilor sociale de stat în 11 luni ale anului 2014 a fost 

executată  în sumă de 10996,5 mil. lei, (inclusiv transferurile de la bugetul de stat – 3510,1 mil. lei), 

ceea ce este cu 12,1 mil. lei mai mult sau la nivel de 100,1 la sută față de prevederile perioadei de 

gestiune. Veniturile proprii au fost executate în sumă de 7486,4 mil. lei, care comparativ cu 11 luni ale 

anului 2013 s-au majorat cu 545,3 mil. lei sau cu 7,9 la sută. 

Partea de cheltuieli a bugetului asigurărilor sociale de stat a fost executată în sumă totală de 

10933,0 mil. lei, cu 134,1 mil. lei mai puțin sau la nivel de 98,8 la sută faţă de prevederile perioadei de 

gestiune, dar cu 1162,2 mil. lei sau cu 11,9 la sută mai mult faţă de perioada respectivă a anului 2013. 

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată s-a încheiat cu un excedent 

în sumă de 63,5  mil. lei. 

Soldurile la conturi, la situaţia din 30 noiembrie  2014, au constituit  237,3 mil. lei, majorîndu-se 

comparativ cu începutul anului cu 158,5 mil. lei. 
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Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală 

La fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în 11 luni ale anului 2014 au fost 

încasate venituri în sumă totală de 4032,3 mil. lei, (inclusiv transferurile de la bugetul de stat în sumă de 

1849,9 mil. lei), ceea ce este cu 205,8 mil. lei mai puțin sau la nivel de 95,1 la sută faţă de prevederile 

perioadei de gestiune. Veniturile proprii ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală au 

fost executate în sumă de 2182,4 mil. lei, care în comparație cu 11 luni ale anului 2013 s-au majorat cu 

395,6 mil. lei sau cu 22,1 la sută. 

Cheltuielile fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală au fost realizate în sumă de 

4147,1 mil. lei, cu 271,7 mil. lei mai puțin sau la nivel de 93,9 la sută faţă de prevederile perioadei de 

gestiune, fiind cu 609,2 mil. lei sau cu 17,2 la sută mai mult, comparativ cu perioada similară a anului 

trecut. 

Executarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală s-a soldat cu un deficit în 

sumă de 114,8 mil. lei. 

La situaţia din 30 noiembrie 2014, soldurile la conturile fondurilor au constituit 169,7 mil. lei, 

micșorîndu-se cu 114,8 mil. lei, comparativ cu începutul anului. 
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