Raport
privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național
la situația din 28 februarie a anului 2017
Bugetul de stat

În primele 2 luni ale anului 2017, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 4 204,6 mil. lei,
inclusiv:
 veniturile generale și colectate – 4 188,3 mil. lei,
 veniturile proiectelor finanțate din surse externe – 16,3 mil. lei.
Veniturile bugetului de stat (mil. lei)
2017

2016

Diferența 2017 față de
2016
(+/-)

%

Veniturile bugetului de stat, total

4 204,6

3 313,0

891,6

26,9 %

1. Veniturile generale și colectate

4 188,3

3 299,7

888,6

26,9 %

1 758,4

1 452,3

306,1

21,1 %

2 621,1

1 983,0

638,1

32,2 %

176,5

170,8

5,7

3,3 %

1.1.4 Restituiri TVA și accize

-367,7

-306,4

-61,3

20,0 %

2. Veniturile proiectelor finanțate
din surse externe

16,3

13,3

3,0

22,5%

inclusiv:

*1.1.1 Venituri administrate de
către Serviciul Fiscal de Stat
*1.1.2 Venituri administrate de
către Serviciul Vamal
1.1.3 Alte venituri

*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 perioada similară a anului trecut, veniturile totale ale bugetului de stat s-au majorat cu
26,9 la sută (891,6 mil. lei), în urma creșterii veniturilor generale și colectate cu 26,9 la sută (888,6 mil.
lei), precum și a veniturilor proiectelor finanțate din surse externe cu 22,5 la sută (3,0 mil. lei).
Cel mai mare generator de venituri la bugetul de stat a fost Serviciul Vamal. Veniturile administrate de
către instituție au constituit 2 621,1 mil. lei, cu 32,2 % (638,1 mil.lei) mai mult față de perioada similară a
anului 2016. Colectările Serviciului Fiscal de Stat, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016 de
asemenea s-au majorat cu 21,1% (306,1 mil.lei), însumând 1 758,4 mil. lei.
Din suma totală de venituri generale și colectate (4 188,3 mil.lei), încasările din impozite și taxe
constituie 3 968,9 mil. lei, ceea ce este cu 27,5 % (857,2 mil. lei) mai mult față de aceeași perioadă a anului
trecut.
Încasările din impozite pe venit constituie 565,5 mil. lei, fiind în creștere cu 14,8% (72,9 mil. lei) față
de perioada similară a anului trecut.
Încasările din taxa pe valoare adăugată, ținînd cont de restituiri, au constituit 2 272,0 mil. lei (54,0%
din veniturile totale) și comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent s-au majorat cu 25,7 la sută
(464,2 mil. lei). Această creștere se datorează majorării valorii livrărilor la cota standard (20%) efectuate
în luna decembrie 2016 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015. La fel, s-a înregistrat o creștere a
valorii livrărilor impozitate la cota redusă a taxei pe valoare adăugată, determinată de modificarea
regimului de impozitare a serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale în anul 2016 de la cota
standard la cota redusă a taxei pe valoarea adăugată.
Veniturile din accize, ţinînd cont de restituiri, au constituit 751,7 mil. lei și sunt cu 43,0 la sută (225,9
mil. lei) mai mult comparativ cu perioada similară a anului trecut. Această creștere se datorează nivelului
sporit de încasări din accizele la berea importată, produsele petroliere importate, precum şi autoturismele
importate ca rezultat al implementării prevederilor Legii nr.280 din 16.12.2016, care stabilește că
persoanele fizice rezidente care au întrodus pe teritoriul Republicii Moldova până la data de 1 noiembrie
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2016 mijloace de transport auto au dreptul de a le plasa sub regimul vamal de import cu achitarea accizei în
mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2016.
În primele două luni ale anului 2017, Ministerul Finanțelor a restituit taxa pe valoare adăugată și
accize în sumă de 367,7 mil. lei, fiind în creștere cu 61,3 mil. lei față de aceeași perioadă a anului 2016.
Se menține ritmul de restituire zilnică, fără reținerea acestora. Astfel, agenților economici li se asigură
condiții favorabile și stabile pentru desfășurarea activității.
Cheltuielile bugetului de stat au constituit 5 486,7 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului
2016, acestea s-au majorat cu 27,7 la sută (1 191,1 mil. lei), dintre care:
- Servicii în domeniul economiei – cu 569,8 mil. lei;
- Servicii de stat cu destinație generală – cu 253,5 mil. lei;
- Ocrotirea sănătății – cu 226,1 mil. lei.
Totodată, cheltuielile pentru protecție socială s-au micșorat cu 109,6 mil.lei, ținînd cont că, de către
Casa Națională de Asigurări Sociale au fost solicitate mai puține transferuri de la bugetul de stat pentru
acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, în legătură cu acumularea veniturilor proprii.
Structura cheltuielilor Bugetului de Stat, conform clasificației funcționale
mil.

lei

1547,2
1437,6
1169,6

1088,7

876,5
748,4
623,0

525,9

513,8
384,9

299,8
178,6

65,2

62,6

15,7

28,0

37,6 3,8

96,4 79,0

Anul 2017

Anul 2016

Executarea bugetului de stat, la finele lunii februarie a anului 2017, s-a încheiat cu un sold bugetar
(deficit) în sumă de 1 282,1 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat, comparativ cu începutul anului s-au
micșorat cu 236,0 mil. lei şi la situația din 28 februarie 2017 au constituit 3 062,1 mil. lei, inclusiv 1 147,1
mil. lei – la proiecte finanțate din surse externe.
În luna februarie a anului curent, în contul valutar al Ministerului Finanțelor, deschis în Banca
Națională a Moldovei, au fost încasate mijloace bănești, tranşa a doua, din împrumutul acordat Guvernului
Republicii Moldova de către Guvernul României în sumă de 50,0 mil. Euro (1063 mil.lei).
Bugetul asigurărilor sociale de stat

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au însumat 2 976,8 mil. lei, care comparativ
cu perioada respectivă a anului trecut s-au majorat cu 11,3% (301,2 mil. lei). Circa 55,3 % din această
sumă sau 1 647,1 mil. lei le-a revenit veniturilor proprii și altor venituri. Transferurile primite de la bugetul
de stat au constituit 1 329,7 mil. lei.
Partea de cheltuieli a fost executată în sumă de 2 783,7 mil. lei, fiind în creștere cu 16,8% (399,6 mil.

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, la finele lunii februarie a anului 2017, s-a încheiat cu
un sold bugetar (excedent) în sumă de 193,1 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului asigurărilor sociale de stat, comparativ cu
începutul anului s-au majorat cu 193,1 mil. lei și la situația din 28 februarie 2017 au însumat 319,4 mil. lei.
Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

Veniturile totale ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală au constituit 975,4 mil. lei,
majorându-se cu 38,3% (270,2 mil. lei) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Circa 55,7 % din
această sumă sau 543,2 mil. lei au constituit acumulări proprii și alte venituri. Transferurile primite de la
bugetul de stat au însumat 432,2 mil. lei.
Cheltuielile au constituit 856,4 mil. lei, fiind în creștere cu 27,5% (184,7 mil. lei) față de aceeași
perioadă a anului precedent.
Executarea fondurilor s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) în sumă de 119,0 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală,
comparativ cu începutul anului s-au majorat cu 119,0 mil. lei și la situația din 28 februarie 2017 au
constituit 362,9 mil. lei.
Bugetele locale

Veniturile totale ale bugetelor locale la finele lunii februarie 2017 au constituit 1 789,4 mil. lei și
comparativ cu perioada similară a anului 2016, acestea au crescut cu 21,4% (315,9 mil. lei). Circa 73,0 la
sută sau 1 305,8 mil. lei au constituit transferurile de la bugetul de stat. În primele două luni, autoritățile
locale au acumulat venituri din impozite și taxe în sumă de 400,0 mil. lei (22,4 % din veniturile totale). De
asemenea, au fost obținute alte venituri în sumă de 83,6 mil. lei.
Partea de cheltuieli a fost executată în sumă de 1 631,8 mil. lei, majorându-se cu 26,4% (341,3 mil.
lei) comparativ cu perioada similară a anului 2016.
Executarea bugetelor locale s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) în sumă de 157,6 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor locale, comparativ cu începutul anului, s-au
majorat cu 153,9 mil. lei și la finele lunii februarie 2017 au constituit 1 266,1 mil. lei, inclusiv 30,3 mil. lei
– la proiecte finanțate din surse externe.
Bugetul public național

În 2 luni ale anului 2017, veniturile totale ale bugetului public naţional au constituit 6 878,0 mil. lei,
fiind în creștere cu 23,4 % (1 304,8 mil. lei) față de aceeași perioadă a anului trecut.
Partea de cheltuieli a însumat 7 690,4 mil. lei, cu 27,2% (1 642,6 mil. lei) mai mult comparativ cu
aceeași perioadă a anului precedent.
Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un sold bugetar (deficit) de 812,4 mil. lei.
Indicatorii principali privind executarea Bugetului Public Național
și a componentelor acestuia (mil. lei)
dintre care:

Bugetul
Public
Național*

Bugetul
de Stat

Bugetul
Asigurărilor
Sociale de Stat

Fondurile
Asigurării
Obligatorii de
Asistență Medicală

Bugetele
Locale

Venituri, total
Transferuri primite

6 878,0

4 204,6
0,5

2 976,8
1 329,7

975,4
432,2

1 789,4
1 305,8

Cheltuieli și active nefinanciare, total

7 690,4

5 486,7

2 783,7

856,4

1 631,8

-812,4

3 067,7
-1 282,1

119,0

0,5
157,6

Transferuri acordate
Sold bugetar (deficit (-), excedent (+))

193,1

* cu excluderea transferurilor în cadrul bugetului public național în sumă de 3 068,2 mil. lei

La finele lunii februarie 2017, soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului public naţional
comparativ cu începutul anului, s-au majorat cu 230,0 mil. lei și au constituit 5 010,5 mil. lei, inclusiv
1 177,4 mil. lei – la proiecte finanțate din surse externe.
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