
( mii lei)

Soldul la inceput 
anului

Modificat
Pînă la operaţiunile de 

închidere a anului
După operaţiunile de 

închidere a anului

1 2 3 4 5 6

A C T I V

1. Mijloace băneşti 1 1.793.567,5 1.793.538,2 1905708,1 1905708,1
1.1 Mijloace băneşti ale componentului de bază 2 102.101,1 102.392,7 9312,2 9312,2

Cont curent al bugetului de stat (1101) 3 87.968,0 88.266,3 667,1 667,1

Cont curent valutar al bugetului de stat (1104) 4 7.904,8 7.904,8

Cont curent al bugetului de stat pentru mijloacele incluse în executarea de casă in baza rapoartelor (1105) 5 6.221,6 6.221,6
8645,1 8645,1

Cont special pentru contribuţiile fiscale ale agenţilor economici amplasaţi în localtăţile din stînga Nistrului şi în 
mun.Bender (1621)

6 6,7

Cont curent al bugetului de stat pentru incasari neidentificate (1701) 7

1.1 Mijloace băneşti ale componentului mijloace speciale 8 346.116,6 345.796,4 383984,2 383984,2
Cont curent al bugetului de stat pentru mijloace speciale  (1401) 9 306.135,7 305.759,5 334614,2 334614,2

Cont curent valutar al bugetului de stat pentru mijloace speciale  (1402) 10 12.840,5 12.840,5 19926,8 19926,8

Cont curent  al bugetului de stat pentru depozitareamijloacelor speciale in banci comerciale(1403) 11

Mijloace speciale ale instituţiilor finan ţate de la bugetul de stat gestionate prin sistemul bancar peste hotare (1478) 12 9.747,1 9.747,1
10483,2 10483,2

Mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor finan ţate de la bugetul de stat gestionate prin sistemul bancar în 
interiorul ţării (1480)

13 7.236,4 7.236,4
6930,4 6930,4

Cont curent al bugetului de stat pentru ajutoare umanitare (1601) 16 684,1 472,3 2872,1 2872,1

Cont curent pentru mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor finan ţate din bugetul de stat (1613) 14 9.408,4 9.676,2 9091,1 9091,1

Cont curent pentru mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor finan ţate din bugetul de stat în valută (1622) 15 64,4 64,4
66,4 66,4

1.1 Mijloace băneşti ale componentului  fonduri speciale 17 430.450,7 430.450,7 473687,2 473687,2
Cont curent al bugetului de stat pentru fonduri speciale (1501) 18 390.450,7 390.450,7 473687,2 473687,2

Cont curent al bugetului de stat pentru depozite din  fonduri speciale în bănci comerciale (1505) 19 40.000,0 40.000,0

1.1 Mijloace băneşti ale componentului  proiecte investiţionale 20 914.899,1 914.898,4 1038724,5 1038724,5

Cont curent pentru mijloacele granturilor externe privind realizarea proiectelor investiţionale (1681) 21 747.834,4 747.833,7 958119,1 958119,1

Cont curent valutar al bugetului de stat pentru alte mijloace (1609) 22 165.810,7 165.810,7
79983,5 79983,5

Cont curent pentru mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor finan ţate din bugetul de stat în valută (1622) 23

Cont curent pentru mijloacele  împrumuturilor externe privind real izarea proiectelor investiţionale (1682) 24 1.254,0 1.254,0 621,9 621,9

2.Cheltueli 25 21789025,5

2.1.Cheltuelile componentului de bază 26 18226833,3

Cheltuielile bugetului de stat  (2101) 27 14297293,6

Cheltuelile  de bază incluse   în executarea  de casă  a bugetului de stat in baza rapoartelor (2103) 28 36121,9

Transferurile din fondul de susţinere financiară a teritoriilor transmise de la bugetul de stat   (6101) 29
3859680,0

Transferuri cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetul raional, municipal Balţi, municipal 
Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special  (6201)

30
188199,2

Împrumuturile  acordate  şi  rambursate  bugetului  de   stat  de către  agenţii   economici  (5101) 31 -77386,2

Recreditarea din surse externe a bugetului raional,municipal Balţi,municipal Chişinău şi bugetului unităţii 
teritorial autonome  cu statut juridic special de la bugetul de stat (5202)

32
-3974,2

Alte împrumuturi acordate şi rambursate la bugetul de stat (5301) 33 -26697,0
Dezafectarea si restabilirea mijloacelor dezafectate pentru onorarea garantiilor de stat 
interne (5401)

34

Restabilirea mijloacelor dezafectate pentru onorarea garanţiilor de stat pentru împrumuturile externe(5501) 35 -46404,0

2.1.Cheltuelili componentului mijloace speciale 36 1150434,3

Cheltuelile din contul mijloacelor speciale ale instituţiilor finan ţate din bugetul de stat (2401) 37
1122898,1

Cheltuielile din contul mijloacelor speciale ale instituţiilor finan ţate din bugetul de stat gestionate prin sistemul 
bancar peste hotare  şi incluse în executarea de casă în baza rapoartelor (2478)

38
27536,2

2.1.Cheltuelili componentului fonduri speciale 39 327117,9

Cheltuelile din contul fondurilor  speciale ale  bugetul de stat (2501) 40
327117,9

2.1.Cheltuelili componentului proiecte investiţionale 41 2084640,0

Cheltueli din contul mijloacelor granturilor externe privind realizar ea proiectelor investiţionale (2681) 42
2084008,6

Cheltueli din contul mijloacelor granturilor şi creditelor externe privind realizarea proiectelor investiţionale 
(2682)

43
631,4

TOTAL ACTIV 44 1.793.567,5 1.793.538,2 23694733,6 1905708,1
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P A S I V 45

3. Surse de finanţare 46 1696872,8
3.1 Surse de finanţare pe componentul de bază 47 341861,1
3.1.1 Surse interne de finanţare 48 314174,0

Vînzarea şi răscumpărarea hîrtiilor de valoare de stat (8301) 49 316998,2

Diferenţele de curs valutar a conturile bugetului de stat (8801) 50 -2824,2
3.1.2 Surse externe de finanţare 51 -144612,8

Împrumuturi externe primite şi rambursate de către bugetul de stat (8501) 52 -144612,8

3.1.3 Alte surse 53 172299,9
Veniturile din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate public ă aferente bugetului
 de stat  (8401)

54 131887,2

Veniturile  din contribu ţiile fiscale ale agenţilor economici amplasaţi în localităţile din stînga Nistrului şi în 
mun.Bender (4621)

55

Plaţi în avans sau ca garanţie pentru drepturile de import-export (8705) 56 40412,7

3.2 Surse de finanţare pe componentul mijloace speciale 57 2338,9
3.2.3 Alte surse 58 2338,9

Încasările mijloacelor întrate temporar în posesia instituţiilor finan ţate din bugetul de stat (4613) 59 -891,1

Încasările mijloacelor întrate temporar în posesia instituţiilor finan ţate din bugetul de stat  în valută străină 
(4622)

60

Încasări din ajutoare umanitare ale bugetului de stat (4601) 61 2370,4

Diferenţa de curs valutar la conturile mijloacelor speciale ale instituţiilor finan ţate de la bugetul de stat (8804) 62 828,2

Diferenţa de curs valutar la conturile fondurilor speciale(8805) 63

Diferenţa de curs valutar la conturile ajutoare umanitare ale instituţiilor finan ţate de la bugetul de stat (8806) 64 29,5

Diferenţa de curs valutar la conturile mijloacelor intrate temporar in posesia institutiilor 
publice (8809)

65 1,9

3.2 Surse de finanţare pe componentul proiecte investiţionale 66 1352672,8

3.2.3 Surse interne de finanţare 67 44200,5
Diferenţa de curs valutar la contul curent al bugetului de stat pentru alte mijloace finanţate din  surse externe 
(8808)

68 4777,6

Diferenţa de curs valutar la mijloacele obţinute din granturi, credite externe şi alte încasări ale bugetului de stat 
aferente proiectelor finanţate din  surse externe (8881)

69 39422,9

3.2.3 Surse externe de finanţare 70 1308472,3

Credite externe ale bugetului de stat acordate de catre organizaţiile internaţionale (8582) 71 1308472,3

4.Venituri 72 20204322,6
4.1 Veniturile componentului de bază 73 17791891,7

Veniturile bugetului de stat  (4101) 74 17753346,3

Veniturile  de bază incluse   în executarea  de casă  a bugetului  de stat  în baza rapoartelor  (4103) 76 38545,4

4.1 Veniturile componentului mijloace speciale 78 1186283,2

Veniturile  mijloacelor speciale ale instituţiilor finan ţate din bugetul de stat  (4401) 79 1158010,9
Veniturile mijloacelor speciale ale instituţiilor finan ţate din bugetul de stat gestionate prin sistemul bancar peste 
hotare şi incluse înexecutarea de casă în baza rapoartelor (4478)

80 28272,3

4.1 Veniturile componentului fonduri speciale 81 370354,4

Veniturile fondurilor speciale ale bugetului de stat (4501) 82 370354,4

4.1 Veniturile componentului proiecte investiţionale 83 855793,3

Veniturile mijloacelor ob ţinute din granturile externe pentru realizarea proiectelor investiţionale (4681) 84 855793,3

Veniturile mijloacelor ob ţinute din granturile externe pentru realizarea proiectelor investiţionale (4682) 85

5.1Rezultate 86 1.793.567,5 1.793.538,2 1793538,2 1905708,1
5.1 Rezultatele componentul de bază 87 102.101,1 102.392,7 102392,7 9312,2
Rezultatul executării bugetului de stat (9101) 88 102.094,4 102.392,7 102.392,7 9312,2

Rezultatul executării contibu ţiilor fiscale ale agenţilor economici amplasaţi în localit.din stînga Nistrului (9109) 89 6,7

5.1 Rezultatele componentul mijloace speciale 90 346.116,6 345.796,4 345796,4 383984,2

Rezultatul executării mijloacelor speciale ale instituţiilor finan ţate de la bugetului de stat (9105) 91 328.723,3 328.347,1 328347,1 365024,2

Rezultatul executării ajutoarelor umanitare (9108) 92 684,1 472,3 472,3 2872,1
Rezultatul executării mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice finan ţate de la bugetul de stat 
(9110)

93 16.709,2 16.977,0 16977,0 16087,9

5.1 Rezultatele componentul fonduri speciale 94 430.450,7 430.450,7 430450,7 473687,2

Rezultatul executării fondurilor speciale ale  bugetului de stat (9106) 95 430.450,7 430.450,7 430450,7 473687,2

5.1 Rezultatele componentul proiectei nvestiţionale 96 914.899,1 914.898,4 914898,4 1038724,5
Rezultatul executării  mijloacelor din granturi şi imprum. externe pentru realizarea proiectelor investiţionale 
(9107)

97 914.899,1 914.898,4 914898,4 1038724,5

TOTAL PASIV 98 1.793.567,5 1.793.538,2 23694733,6 1905708,1

Ministrul Finan ţelor Veaceslav Negruţa

Seful Directiei Generale-Trezoreria de Stat Nina Lupan

Seful-adjunct Directia Generala-Trezoreria de Stat, seful Directiei operationale Olga Ignat

Şeful Direcţiei rapoarte  a bugetului public naţional Nadejda Slova


