Raport privind executarea bugetului public naţional
în luna ianuarie 2015
Bugetul public naţional
În luna ianuarie a anului 2015 la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă
totală de 2620,3 mil. lei, cu 35,1 mil. lei sau cu 1,4 la sută mai mult față de sarcinile stabilite pe
perioada de gestiune. În comparație cu perioada similară a anului 2014, încasările au înregistrat o
creştere de 260,6 mil. lei sau cu 11,0 la sută.
Din suma totală a veniturilor bugetului public naţional, veniturile fiscale au constituit 2359,5
mil. lei, iar încasările nefiscale – 106,2 mil. lei. Sarcinile stabilite pe perioada dată au fost îndeplinite
la nivel de 104,4 la sută şi 142,6 la sută, respectiv. În comparație cu luna ianuarie 2014, veniturile
fiscale s-au majorat cu 312,3 mil. lei, iar încasările nefiscale s-au micșorat cu 25,2 mil. lei.
Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat constituie 64,4 la sută din suma totală a
veniturilor bugetului public naţional și 32,3 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 108,4 la sută (cu 130,8 mil. lei mai mult față de suma preconizată) și de
către organele vamale – la nivel de 100,0 la sută (cu 0,1 mil. lei mai mult față de prevederile perioadei
gestionare). Comparativ cu perioada respectivă a anului 2014, încasările veniturilor administrate de
către organele Serviciului Fiscal de Stat au crescut cu 187,2 mil. lei sau cu 12,5 la sută, iar încasările
veniturilor administrate de către organele Serviciului Vamal – cu 50,8 mil. lei sau cu 6,4 la sută.
Din suma totală a veniturilor fiscale, impozitele pe venit au fost acumulate în sumă de 297,7
mil. lei, fiind cu 3,4 mil. lei mai puțin sau la nivel de 98,9 la sută faţă de prevederile perioadei de
gestiune, dar cu 29,7 mil. lei sau cu 11,1 la sută mai mult faţă de perioada similară a anului trecut.
Suma veniturilor din impozitele pe proprietate a constituit 7,9 mil. lei, cu 1,8 mil. lei sau cu 29,5
la sută mai mult faţă de prevederile perioadei de raportare. Comparativ cu luna ianuarie a anului
precedent, veniturile respective s-au majorat cu 1,0 mil. lei sau cu 14,5 la sută.
Încasările din taxa pe valoare adăugată (inclusiv restituirea) au constituit 900,5 mil. lei, ceea ce
este mai mult cu 43,7 mil.lei sau la nivel de 105,1 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune. În
comparaţie cu perioada similară a anului 2014, încasările respective s-au majorat cu 168,2 mil. lei sau
cu 23,0 la sută.
Veniturile din accize (inclusiv restituirea) au constituit 186,8 mil. lei, cu 3,7 mil. lei sau cu 2,0 la
la sută mai mult faţă de prevederile perioadei de raportare. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului
trecut, veniturile respective s-au majorat cu 15,2 mil. lei sau cu 8,9 la sută.
Încasările din taxe rutiere au constituit 36,6 mil. lei, ceea ce este cu 1,0 mil. lei sau cu 2,8 la sută
mai mult față de prevederile perioadei de gestiune, dar cu 6,8 mil. lei mai puțin faţă de luna ianuarie a
anului precedent.
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Veniturile din mijloacele speciale ale instituţiilor publice au fost acumulate în sumă de 81,4
mil. lei, cu 18,2 mil. lei mai puțin sau la nivel de 81,7 la sută faţă de prevederile perioadei de
gestiune.
Veniturile fondurilor speciale au constituit 23,1 mil. lei, cu 2,9 mil. lei mai puțin sau la nivel de
88,8 la sută faţă de sarcinile stabilite pe perioada de raportare.
Comparativ cu perioada respectivă a anului 2014, veniturile din mijloacele speciale ale
instituţiilor publice s-au majorat cu 8,6 mil. lei, iar veniturile fondurile speciale s-au micșorat cu 5,4
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 50,1 mil. lei, dintre
care: granturi interne – 9,6 mil. lei şi granturi externe – 40,5 mil. lei.
Partea de cheltuieli a bugetului public naţional s-a executat în sumă de 2853,1 mil. lei, cu
1204,0 mil. lei mai puțin sau la nivel de 70,3 la sută faţă de prevederile perioadei gestionare.
Comparativ cu perioada similară a anului 2014, cheltuielile bugetului public naţional s-au majorat cu
457,8 mil. lei sau cu 19,1 la sută.
Cheltuielile publice au fost direcţionate pentru:
 realizarea programelor cu caracter social-cultural – 79,4 la sută;
 domeniul economiei naţionale – 4,7 la sută;
 apărarea naţională, menţinerea ordinii publice și securitatea națională – 5,9 la sută;
 servicii de stat cu destinaţie generală – 3,8 la sută;
 alte domenii – 6,2 la sută.
Executarea bugetului public naţional în luna ianuarie 2015 s-a încheiat cu un deficit în sumă de
232,8 mil. lei.
Soldurile în conturile bugetului public naţional la situația din 31 ianuarie 2015 s-au majorat,
comparativ cu situaţia din 1 ianuarie 2015, cu 137,2 mil. lei şi au constituit 3385,9 mil. lei.

Bugetul de stat (buget provizoriu)
În luna ianuarie a anului 2015 veniturile bugetului de stat pe toate componentele au constituit
1571,3 mil. lei, ceea ce este mai puțin cu 34,9 mil. lei sau la nivel de 97,8 la sută faţă de prevederile
perioadei de gestiune. În comparaţie cu perioada similară a anului 2014, suma veniturilor acumulate
s-a majorat cu 209,5 mil. lei sau cu 15,4 la sută.
La componenta de bază au fost acumulate venituri în sumă de 1424,0 mil. lei, ceea ce este cu
42,3 mil. lei sau cu 3,1 la sută mai mult faţă de prevederile perioadei de raportare. Comparativ cu luna
ianuarie a anului precedent, încasările s-au majorat cu 199,2 mil. lei sau cu 16,3 la sută.
La componenta mijloace speciale instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat au acumulat
venituri în sumă de 85,3 mil. lei, cu 12,5 mil. lei mai puțin sau la nivel de 87,2 la sută faţă de
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prevederile perioadei gestionare. În comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2014, încasările
respective s-au majorat cu 7,7 mil. lei sau cu 9,9 la sută.
Veniturile componentei fonduri speciale în această perioadă au constituit 21,2 mil. lei, cu 4,8
mil. lei mai puțin sau la nivel de 81,5 la sută faţă de prevederile perioadei de raporare. Comparativ cu
luna ianuarie a anului precedent, încasările s-au micșorat cu 6,2 mil. lei.
Veniturile componentei proiecte finanţate din surse externe au constituit 40,8 mil. lei, cu 60,9
mil. lei mai puțin sau la nivel de 40,1 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune, dar fiind mai
mult cu 8,8 mil. lei sau cu 27,5 la sută faţă de luna ianuarie a anului precedent. Din suma totală,
granturile externe au însumat 39,4 mil. lei.
Partea de cheltuieli a bugetului de stat pe toate componentele s-a executat în sumă de 2210,4
mil. lei, cu 920,7 mil. lei mai puțin sau la nivel de 70,6 la sută faţă de prevederile perioadei
gestionare, ceea ce este cu 452,6 mil. lei sau cu 25,7 la sută mai mult, comparativ cu aceeași perioadă
a anului 2014.
Din componenta de bază au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1931,8 mil. lei, ceea ce este cu
733,2 mil. lei mai puțin sau la nivel de 72,5 la sută faţă de prevederile perioadei de raportare.
Comparativ cu perioada respectivă a anului 2014, cheltuielile s-au majorat cu 325,4 mil. lei sau cu
20,3 la sută.
Cheltuielile din componenta mijloace speciale au fost realizate în sumă de 46,4 mil. lei, cu 43,0
mil. lei mai puțin sau la nivel de 51,9 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune, dar fiind cu
16,2 mil. lei sau cu 53,6 la sută mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014.
Cheltuielile din componenta fondurile speciale au constituit 5,6 mil. lei, cu 20,9 mil. lei mai
puțin sau la nivel de 21,1 la sută din suma prevăzută pe perioada gestionară, dar fiind cu 2,7 mil. lei
sau cu 93,1 la sută mai mult față de perioada similară a anului trecut.
Cheltuielile din componenta proiecte finanţate din surse externe au însumat 226,6 mil. lei, cu
124,6 mil. lei mai puțin sau la nivel de 64,5 la sută din suma prevăzută pe perioada de raportare. În
comparație cu perioada respectivă a anului 2014, cheltuielile s-au majorat cu 108,3 mil. lei sau cu
91,5 la sută.
Executarea bugetului de stat în luna ianuarie 2015 s-a soldat cu un deficit în sumă de 639,1 mil.
lei.
Sursele de finanţare a deficitului bugetului de stat în sumă de 639,1 mil. lei s-au constituit din:
 surse interne în sumă de 247,6 mil. lei, inclusiv mijloacele din vînzarea şi privatizarea
patrimoniului public 1,5 mil. lei;
 surse externe în sumă de 137,8 mil. lei;
 micșorarea soldului de mijloace bănești în conturile bugetului de stat cu 253,7 mil. lei.
Soldurile în conturile bugetului de stat, la situaţia din 31 ianuarie 2015, s-au micșorat cu 253,7
mil. lei, comparativ cu situaţia din 1 ianuarie 2015 şi au constituit 1851,7 mil. lei.
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Datoria de stat externă. La situația din 31 ianuarie 2015, soldul datoriei de stat externe a
constituit 1274,1 mil. dolari SUA, înregistrându-se o micșorare, comparativ cu începutul anului, cu
32,01 mil. dolari SUA, cauzată de atingerea valorii pozitive a finanţării externe nete cu 8,25 mil.
dolari SUA și a fluctuației negative a ratei de schimb a dolarului SUA față de alte valute străine cu
40,26 mil. dolari SUA.
Deservirea datoriei de stat externe. Pentru deservirea datoriei de stat externe au fost utilizate
mijloace băneşti în sumă de 88,7 mil. lei sau 100,7 la sută din suma prevăzută pe perioada de
gestiune,, dintre care:
 serviciul datoriei de stat externe în sumă de 26,5 mil. lei,
 pentru rambursarea sumei principale în sumă de 62,2 mil. lei.
Datoria de stat internă. La situaţia din 31 ianuarie 2015, datoria de stat internă a constituit
7239,8 mil. lei, dintre care:
- VMS emise pe piaţa primară în sumă de 5083,22 mil. lei (70,2%);
- VMS convertite în sumă de 2063,39 mil. lei (28,5%);
- VMS emise pentru asigurarea stabilităţii financiare în sumă de 93,14 mil. lei (1,3 %).
Comparativ cu începutul anului, datoria de stat internă s-a majorat cu 164,4 mil. lei.
Serviciul datoriei de stat interne. Pentru serviciul datoriei de stat interne în luna ianuarie a
anului 2015 au fost utilizate mijloace băneşti în sumă de 35,8 mil. lei sau 99,4 la sută din mijloacele
prevăzute pentru această perioadă.

Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale
În luna ianuarie a anului 2015 partea de venituri a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
pe toate componentele a fost realizată în sumă de 816,0 mil. lei, cu 42,8 mil. lei mai puțin sau la nivel
de 95,0 la sută față de prevederile perioadei gestionare. Din suma totală a veniturilor bugetelor
unităţilor administrativ-teritoriale, circa 29,3 la sută sau 239,3 mil. lei constituie veniturile (fără
transferurile bugetului de stat), sarcina acumulării a căror a fost realizată cu 17,9 mil. lei sau cu 8,1 la
sută mai mult faţă de prevederile perioadei de raportare. În comparație cu perioada similară a anului
2014, la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale au fost încasate venituri (fără transferurile
bugetului de stat) cu 33,3 mil. lei mai puțin.
În luna ianuarie a anului 2015, de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativteritoriale au fost alocate transferuri cu destinaţie generală și specială şi alte transferuri în sumă
totală de 576,7 mil. lei.
În perioada raportată, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale s-au efectuat cheltuieli în
sumă totală de 606,5 mil. lei, cu 418,2 mil. lei mai puțin sau la nivel de 59,2 la sută faţă de
prevederile perioadei de gestiune, ceea ce este cu 122,5 mil. lei sau cu 25,3 la sută mai mult,
comparativ cu luna ianuarie a anului 2014.
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Executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale s-a încheiat cu un excedent în sumă de
209,5 mil. lei.
Soldurile în conturile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, comparativ cu 1 ianuarie
2015, s-au majorat cu 192,4 mil. lei şi la situaţia din 31 ianuarie 2015 au constituit 1004,9 mil. lei.

Bugetul asigurărilor sociale de stat (buget provizoriu)
În luna ianuarie a anului 2015 partea de venituri a bugetului asigurărilor sociale de stat a fost
executată în sumă de 1332,1 mil. lei, ceea ce este cu 20,2 mil. lei mai puțin sau la nivel de 98,5 la sută
față de prevederile perioadei de raportare. Din suma totală a veniturilor, veniturile proprii au fost
executate în sumă de 648,6 mil. lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014 s-au majorat
cu 88,3 mil. lei sau cu 15,8 la sută. Transferurile de la bugetul de stat au constituit 683,5 mil. lei.
Partea de cheltuieli a bugetului asigurărilor sociale de stat a fost executată în sumă totală de
1060,2 mil. lei, cu 70,6 mil. lei mai puțin sau la nivel de 93,8 la sută faţă de prevederile perioadei de
gestiune, dar cu 153,0 mil. lei sau cu 16,9 la sută mai mult faţă de perioada respectivă a anului 2014.
Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată a înregistrat un excedent în
sumă de 271,9 mil. lei.
Soldurile în conturile bugetului, la situaţia din 31 ianuarie 2015, au constituit 360,0 mil. lei,
majorîndu-se comparativ cu începutul anului cu 271,9 mil. lei.

Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (buget provizoriu)
În luna ianuarie a anului 2015 la fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală au fost
încasate venituri în sumă totală de 285,3 mil. lei, ceea ce este cu 70,0 mil. lei mai puțin sau la nivel
de 80,3 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 181,9
mil. lei, care în comparație cu perioada similară a anului 2014 s-au majorat cu 16,8 mil. lei sau cu
10,2 la sută. Transferurile de la bugetul de stat au constituit 103,4 mil. lei.
Cheltuielile fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală au fost realizate în sumă de
358,7 mil. lei, ceea ce este cu 0,9 mil. lei mai mult sau la nivel de 100,3 la sută față de prevederile
perioadei de raportare. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile s-au majorat
cu 137,6 mil. lei sau cu 62,2 la sută.
Executarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală s-a soldat cu un deficit în
sumă de 73,4 mil. lei.
La situaţia din 31 ianuarie 2015, soldurile în conturile fondurilor au constituit 169,3 mil. lei,
micșorîndu-se cu 73,4 mil. lei, comparativ cu începutul anului.

MINISTRU

Anatol ARAPU

5

