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Raport 
privind executarea bugetului public naţional 

în 8 luni ale anului 2015 
 
 

Bugetul public naţional 
În 8 luni ale anului 2015, la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală 

de  28020,7 mil. lei, cu 568,0 mil. lei mai puțin sau la nivel de 98,0 la sută față de sarcinile stabilite 

pe perioada de gestiune. În comparație cu perioada similară a anului 2014, veniturile au înregistrat o 

creştere de 1076,2 mil. lei sau cu 4,0 la sută.   

Din suma totală a veniturilor bugetului public naţional, veniturile fiscale au constituit 24228,8  

mil. lei, iar încasările nefiscale – 1704,0 mil. lei. Sarcinile stabilite pe perioada de raportare au fost 

îndeplinite la nivel de 99,4 la sută şi 108,0 la sută, respectiv. Comparativ cu 8 luni ale anului  

precedent, veniturile fiscale s-au majorat cu 1370,5 mil. lei și încasările nefiscale – cu 750,6 mil. lei. 

Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat constituie 57,7 la sută din suma totală a 

veniturilor bugetului public naţional și 35,9 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 102,5 la sută (cu 397,9 mil. lei mai mult față de suma preconizată) și de 

către organele vamale – la nivel de 94,6 la sută (cu 571,0 mil. lei mai puțin față de prevederile 

perioadei de raportare). În comparație cu perioada respectivă a anului 2014, încasările veniturilor 

administrate de către organele Serviciului Fiscal de Stat s-au majorat cu 650,3 mil. lei sau cu 4,2 la 

sută, și încasările veniturilor administrate de către organele Serviciului Vamal – cu 296,5 mil. lei 

sau cu 3,0 la sută. 

Din suma totală a veniturilor fiscale, impozitele pe venit au fost acumulate în sumă de 3499,1  

mil. lei, fiind cu 225,2 mil. lei sau cu 6,9 la sută mai mult faţă de prevederile perioadei de gestiune, 

și cu 491,6 mil. lei sau cu 16,3 la sută mai mult faţă de perioada similară a anului trecut.  

Suma veniturilor din impozitul pe bunurile imobiliare a constituit  269,5 mil. lei, cu 28,6 mil. 

lei sau cu 11,9 la sută mai mult faţă de prevederile perioadei de raportare. Comparativ cu 8 luni ale 

anului precedent, veniturile respective s-au majorat cu 11,4 mil. lei sau cu 4,4 la sută. 

Încasările din taxa pe valoare adăugată (inclusiv restituirea) au constituit 8753,2 mil. lei, ceea 

ce este mai puțin cu 533,2 mil. lei sau la nivel de 94,3 la sută faţă de prevederile perioadei de 

gestiune.  În comparaţie cu perioada similară a anului 2014, încasările respective s-au majorat cu 

849,9 mil. lei sau cu 10,8 la sută. Neîndeplinirea sarcinei stabilite a taxei pe valoare adăugată a fost 

influențată de reducerea volumului importurilor față de cele prognozate. 

Veniturile din accize (inclusiv restituirea) au constituit 2463,4 mil. lei, cu 27,0 mil. lei mai 

puțin sau la nivel de 98,9 la sută faţă de prevederile perioadei de raportare. Comparativ cu aceeaşi 

perioadă a anului trecut, veniturile respective s-au majorat cu 308,6 mil. lei sau cu 14,3 la sută. La 

neîndeplinirea sarcinilor stabilite pe accize a influențat reducerea importurilor autoturismelor. 
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Încasările din taxe rutiere au constituit 444,3 mil. lei, ceea ce este cu 12,0 mil. lei mai puțin sau 

la nivel de 97,4 la sută față de prevederile perioadei de gestiune, dar cu 97,0 mil. lei sau cu 27,9 la 

sută mai mult faţă de 8 luni ale anului 2014. 

Veniturile din mijloacele speciale ale instituţiilor bugetare au fost acumulate în sumă de  645,8 

mil. lei, cu 88,4 mil. lei mai puțin sau la nivel de 88,0 la sută faţă de prevederile perioadei de 

raportare. Comparativ cu perioada similară a anului 2014, veniturile din mijloacele speciale ale 

instituţiilor bugetare s-au majorat cu 47,0 mil. lei sau cu 7,8 la sută. 

Veniturile fondurilor speciale au constituit  247,5 mil. lei, cu 39,5 mil. lei mai puțin sau la nivel 

de 86,2 la sută faţă de sarcinile stabilite pe perioada de gestiune și cu 20,1 mil. lei mai puțin față de 

aceeași perioadă a anului precedent. 

Pe parcursul perioadei de raportare, pentru susţinerea bugetului nu au fost prevăzute debursări 

de tranșe conform acordurilor semnate. 

Pentru proiectele finanțate din surse externe și pentru instituțiile bugetare din partea donatorilor 

externi şi investitorilor autohtoni au fost debursate granturi în sumă de 1194,6 mil. lei, dintre care: 

granturi interne – 55,7 mil. lei şi granturi externe – 1138,9 mil. lei, inclusiv de la: 

 Guvernul SUA – 729,3 mil. lei; 

 Comisia Europeană – 172,5 mil. lei; 

 Banca Mondială – 75,3 mil. lei; 

 alți donatori – 161,8 mil. lei. 

Partea de cheltuieli a bugetului public naţional s-a executat în sumă de 29181,6 mil. lei, cu 

6137,0 mil. lei mai puțin sau la nivel de 82,6 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune. 

Comparativ cu perioada respectivă a anului 2014, cheltuielile bugetului public naţional s-au majorat 

cu 2566,1 mil. lei sau cu 9,6 la sută. 

Cheltuielile bugetare au fost direcţionate pentru: 

 realizarea programelor cu caracter social-cultural – 70,8 la sută; 

 domeniul economiei naţionale – 11,5 la sută; 

 apărarea naţională, menţinerea ordinii publice și securitatea națională – 6,1 la sută; 

 servicii de stat cu destinaţie generală – 4,7 la sută; 

 alte domenii – 6,9 la sută. 

Executarea bugetului public naţional în 8 luni ale anului 2015 s-a încheiat cu un deficit în sumă 

de 1160,9 mil. lei, care a fost finanțat din contul surselor interne și externe. 

Soldurile în conturile bugetului public naţional, comparativ cu începutul anului, s-au majorat 

cu 548,3 mil. lei și la situația din 31 august 2015 au constituit 3799,8 mil. lei.  
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Bugetul de stat  

În 8 luni ale anului 2015, veniturile bugetului de stat pe toate componentele au constituit 

17910,5 mil. lei, ceea ce este cu 788,1 mil. lei mai puțin sau la nivel de 95,8 la sută faţă de 

prevederile perioadei de raportare. În comparaţie cu perioada similară a anului 2014, veniturile  s-au 

majorat cu 410,7 mil. lei sau cu 2,3 la sută. 

La componenta de bază au fost acumulate venituri în sumă de 16147,9 mil. lei, ceea ce este cu 

333,7 mil. lei mai puțin sau la nivel de 98,0 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune. 

Comparativ cu 8 luni ale anului precedent, încasările s-au majorat cu 729,3 mil. lei sau cu 4,7 la 

sută. 

La componenta mijloace speciale instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat au 

acumulat venituri în sumă de 510,3 mil. lei, cu 69,3 mil. lei mai puțin sau la nivel de 88,0 la sută 

faţă de prevederile perioadei de gestiune. În comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2014, 

încasările respective s-au majorat cu 35,0 mil. lei sau cu 7,4 la sută. 

Veniturile componentei fonduri speciale în această perioadă au constituit 235,0 mil. lei, cu 

52,2 mil. lei mai puțin sau la nivel de 81,8 la sută faţă de prevederile perioadei de raportare. 

Comparativ cu 8 luni ale anului trecut, încasările s-au micșorat cu 22,9 mil. lei.  

Veniturile componentei proiecte finanţate din surse externe au constituit 1018,7 mil. lei, cu 

343,7 mil. lei mai puțin sau la nivel de 74,8 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune.              

În comparaţie cu perioada similară a anului 2014, încasările s-au micșorat cu 331,3 mil. lei. Din 

suma totală, granturile externe au însumat 997,6 mil. lei. 

Partea de cheltuieli a bugetului de stat pe toate componentele s-a executat în sumă de 19191,0 

mil. lei, cu 4479,0 mil. lei mai puțin sau la nivel de 81,1 la sută faţă de prevederile perioadei de 

raportare, dar fiind cu 1427,3 mil. lei sau cu 8,0 la sută mai mult, comparativ cu aceeași perioadă a 

anului precedent. 

Din componenta de bază au fost efectuate cheltuieli în sumă de 16191,1 mil. lei, ceea ce este 

cu 2792,1 mil. lei mai puțin sau la nivel de 85,3 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune. 

Comparativ cu perioada respectivă a anului 2014, cheltuielile s-au majorat cu 799,5 mil. lei sau cu 

5,2 la sută. 

Cheltuielile din componenta mijloace speciale au fost realizate în sumă de 400,1 mil. lei, fiind 

cu 203,6 mil. lei mai puțin sau la nivel de 66,3 la sută faţă de prevederile perioadei de raportare și 

cu 10,6 mil. lei mai puțin sau la nivel de 97,4 la sută comparativ cu 8 luni ale anului trecut.  

Cheltuielile din componenta fonduri speciale au constituit 285,2 mil. lei, cu 168,6 mil. lei  mai 

puțin sau la nivel de 62,8 la sută din suma prevăzută pe perioada de gestiune și cu 2,5 mil. lei mai 

puțin față de perioada similară a anului 2014. 

Cheltuielile din componenta proiecte finanţate din surse externe au însumat 2316,0 mil. lei, cu 

1325,5 mil. lei mai puțin sau la nivel de 63,6 la sută din suma prevăzută pe perioada de raportare.       
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În comparație cu perioada respectivă a anului precedent, cheltuielile s-au majorat cu 640,3 mil. lei 

sau cu 38,2 la sută. 

Executarea bugetului de stat în 8 luni ale anului 2015 s-a soldat cu un deficit în sumă de 1280,5 

mil. lei. 

Sursele de finanţare a deficitului bugetului de stat în sumă de 1280,5 mil. lei s-au format din: 

 surse interne în sumă de 362,6 mil. lei, inclusiv mijloacele din vînzarea şi privatizarea 

patrimoniului public 19,1 mil. lei; 

 surse externe în sumă de 1232,0 mil. lei; 

 majorarea soldului de mijloace bănești în conturile bugetului de stat în sumă de (-314,1) mil. 

lei. 

Pentru a asigura finanțarea în luna iulie a plaților prioritare stabilite în art.10 din Legea privind 

sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847 din 24 mai 1996, ce ţin de cheltuieli de personal, 

achitarea burselor, pensiilor, indemnizaţiilor, transferurilor către unităţile administrativ-teritoriale 

pentru achitarea salariilor, Ministerul Finanţelor a rezervat mijloace băneşti, care la situația din       

1 august 2015 au constituit 697,2 mil. lei. 

Soldurile în conturile bugetului de stat, comparativ cu începutul anului, s-au majorat cu 314,1 

mil. lei şi la situaţia din 31 august 2015 au constituit 2422,2 mil. lei, dintre care 1377,3 mil. lei 

constituie soldul mijloacelor proiectelor finanțate din surse externe. 

Datoria de stat externă. La situația din 31 august 2015, soldul datoriei de stat externe a 

constituit 1346,3 mil. dolari SUA, înregistrându-se o majorare, comparativ cu începutul anului, cu 

40,2  mil. dolari SUA, cauzată de atingerea valorii pozitive a finanţării externe nete cu 68,5 mil. 

dolari SUA și a fluctuației negative a ratei de schimb a dolarului SUA față de alte valute străine cu 

28,3 mil. dolari SUA.  

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

mijloace băneşti în sumă de 642,7 mil. lei sau 94,6 la sută din suma prevăzută pe perioada de 

gestiune, dintre care: 

 serviciul datoriei de stat externe în sumă de 149,9 mil. lei,  

 pentru rambursarea sumei principale în sumă de 492,8 mil. lei. 

Datoria de stat internă. La situaţia din 31 august 2015, soldul datoriei de stat interne a 

constituit 7224,9 mil. lei, dintre care: 

-  VMS emise pe piaţa primară în sumă de 5114,9 mil. lei (70,8%); 

-  VMS convertite în sumă de 2063,4 mil. lei (28,6%); 

-  VMS emise pentru asigurarea stabilităţii financiare în sumă de 46,6 mil. lei (0,6%). 

Comparativ cu începutul anului, datoria de stat internă s-a majorat cu 149,5 mil. lei. 

Serviciul datoriei de stat interne. Pentru serviciul datoriei de stat interne în 8 luni ale anului 

2015 au fost utilizate mijloace băneşti în sumă de 394,1 mil. lei sau 91,4 la sută din mijloacele 

prevăzute pentru această perioadă. 
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Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale  

În 8 luni ale anului 2015, partea de venituri a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe 

toate componentele a fost realizată în sumă de 7248,4 mil. lei, cu 702,1 mil. lei mai puțin sau la 

nivel de 91,2 la sută față de prevederile perioadei de gestiune. Din suma totală a veniturilor 

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, circa 32,0 la sută sau 2320,1 mil. lei constituie 

veniturile fără transferuri de la bugetul de stat, sarcina acumulării a căror a fost realizată cu 1,3 mil. 

lei mai mult sau la nivel de 100,1 la sută faţă de prevederile perioadei de raportare. În comparație cu 

perioada similară a anului 2014, la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale au fost încasate 

venituri fără transferuri de la bugetul de stat cu 238,0 mil. lei mai puțin. 

În perioada de raportare, de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 

au fost alocate transferuri cu destinaţie generală și specială şi alte transferuri în sumă totală de   

4928,3 mil. lei. 

În 8 luni ale anului 2015, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale s-au efectuat 

cheltuieli în sumă totală de 7226,9  mil. lei, cu 2300,1 mil. lei mai puțin sau la nivel de 75,9 la sută 

faţă de prevederile perioadei de gestiune, dar cu 747,5 mil. lei sau cu 11,5 la sută mai mult, 

comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. 

Executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale s-a încheiat cu un excedent în sumă de 

21,5 mil. lei.  

Soldurile în conturile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, comparativ cu începutul 

anului, s-au majorat cu 112,2 mil. lei şi la situaţia din 31 august 2015 au constituit 924,7 mil. lei. 

Bugetul asigurărilor sociale de stat   

În 8 luni ale anului 2015, partea de venituri a bugetului asigurărilor sociale de stat a fost 

executată în sumă de 9105,2 mil. lei, ceea ce este cu 128,7 mil. lei sau cu 1,4 la sută mai mult față 

de prevederile perioadei de raportare. Din suma totală a veniturilor, veniturile proprii au fost 

executate în sumă de 5986,2 mil. lei, care comparativ cu 8 luni ale anului 2014 s-au majorat cu 

646,8 mil. lei sau cu 12,1 la sută. Transferurile de la bugetul de stat au constituit 3119,0 mil. lei. 

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

8916,4 mil. lei, cu 75,0 mil. lei mai puțin sau la nivel de 99,2 la sută faţă de prevederile perioadei de 

gestiune, dar cu 1079,5 mil. lei sau cu 13,8 la sută mai mult faţă de perioada respectivă a anului 

trecut. 

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată a înregistrat un excedent 

în sumă de 188,8 mil. lei. 

Soldurile în conturile bugetului, comparativ cu începutul anului, s-au majorat cu 188,8 mil. lei 

și la situaţia din 31 august 2015 au constituit 277,0 mil. lei. 
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Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală  

În 8 luni ale anului 2015, la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală au fost 

încasate venituri în sumă totală de 3075,2 mil. lei, ceea ce este cu 224,2 mil. lei mai puțin sau la 

nivel de 93,2 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune. Din suma totală a veniturilor, 

veniturile proprii ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală au fost executate în sumă 

de 1841,7 mil. lei, care în comparație cu perioada similară a anului 2014 s-au majorat cu 269,1 mil. 

lei sau cu 17,1 la sută. Transferurile de la bugetul de stat au constituit 1233,5 mil. lei. 

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

3142,0 mil. lei, ceea ce este cu 299,5 mil. lei mai puțin sau la nivel de 91,3 la sută față de 

prevederile perioadei de raportare. Comparativ cu 8 luni ale anului precedent, cheltuielile s-au 

majorat cu 248,7 mil. lei sau cu 8,6 la sută. 

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

sumă de 66,8 mil. lei. 

Soldurile în conturile fondurilor, comparativ cu începutul anului, s-au micșorat cu 66,8 mil. 

lei și la situaţia din 31 august 2015 au constituit 175,9 mil. lei. 
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