Raport
privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național
în luna ianuarie a anului 2018
Bugetul de stat

În luna ianuarie a anului 2018, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 2 302,1 mil. lei,
inclusiv:
 veniturile generale și colectate – 2 298,7 mil. lei,
 veniturile proiectelor finanțate din surse externe – 3,4 mil. lei.
Veniturile bugetului de stat (mil. lei)
2017

2016

Diferența 2017 față de
2016
(+/-)

%

Veniturile bugetului de stat, total

2 302,1

2 038,4

263,7

12,9 %

1. Veniturile generale și colectate

2 298,7

2 027,6

271,1

13,4 %

1 168,3

914,2

254,1

27,8 %

1 296,3

1 152,7

143,6

12,5 %

84,0

99,3

-15,3

-15,4 %

1.1.4 Restituiri TVA și accize

-249,9

-138,6

-111,3

80,3 %

2. Veniturile proiectelor finanțate
din surse externe

3,4

10,8

-7,4

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

-68,5 %

*Remarcă: Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal reprezintă încasările reale
în contul bugetului de stat și sunt reflectate în conformitate cu metoda de casă.

Comparativ cu luna ianuarie a anului 2017, veniturile totale ale bugetului de stat s-au majorat cu 12,9 la
sută (263,7 mil. lei), în urma creșterii veniturilor generale și colectate cu 13,4 la sută (271,1 mil. lei).
Totodată, veniturile proiectelor finanțate din surse externe s-au micșorat cu 68,5 la sută (7,4 mil. lei).
Cel mai mare generator de venituri la bugetul de stat a fost Serviciul Vamal. Veniturile administrate de
către instituție au constituit 1 296,3 mil. lei, cu 12,5 % (143,6 mil.lei) mai mult față de perioada similară a
anului 2017. Colectările Serviciului Fiscal de Stat, comparativ cu luna ianuarie a anului 2017 de asemenea
s-au majorat cu 27,8 % (254,1 mil.lei), constituind 1 168,3 mil. lei.
Din suma totală de venituri generale și colectate (2 298,7 mil.lei), încasările din impozite și taxe
constituie 2 188,9 mil. lei, ceea ce este cu 14,6 % (278,9 mil. lei) mai mult față de aceeași perioadă a anului
trecut.
Încasările din impozite pe venit constituie 351,7 mil. lei, fiind în creștere cu 32,9% (87,1 mil. lei) față
de perioada similară a anului trecut.
Încasările din taxa pe valoare adăugată, ținînd cont de restituiri, au constituit 1 298,0 mil. lei (56,4% din
veniturile totale) și comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017 s-au majorat cu 12,8 la sută (147,4 mil.
lei).
Veniturile din accize, ţinînd cont de restituiri, au constituit 319,3 mil. lei și sunt cu 0,4 la sută (1,2 mil.
lei) mai puțin comparativ cu perioada similară a anului trecut.
Restituirea taxei pe valoare adăugată (TVA) și accize în luna ianuarie a anului 2018 a constituit 249,9
mil. lei sau cu 111,3 mil. lei mai mult comparativ cu perioda similară a anului 2017.
Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului de stat au constituit 2 273,4 mil. lei. Comparativ cu
luna ianuarie a anului 2017, acestea s-au micșorat cu 21,8 la sută (634,8 mil. lei), dintre care:
- Servicii în domeniul economiei – cu 243,2 mil. lei;
- Învățământ – cu 205,7 mil. lei;
- Protecție socială – cu 113,8 mil. lei;
1

- Servicii de stat cu destinație generală – cu 61,6 mil. lei;
- Ordine publică și securitate națională – cu 14,7 mil. lei.

Structura cheltuielilor Bugetului de Stat, conform clasificației funcționale

mil. lei

940,5
624,2
382,5

238,0

403,0

15,9

223,3

418,5

244,8

320,9
26,1

826,7

159,8
4,0

6,4

0,2

257,9

4,7

42,5
41,7

Anul 2018
Anul 2017

Executarea bugetului de stat, în prima lună a anului 2018 s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) în
sumă de 28,7 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat, comparativ cu începutul anului s-au majorat
cu 5,0 mil. lei şi la situația din 31 ianuarie 2018 au constituit 4 938,9 mil. lei, inclusiv 631,1 mil. lei – la
proiecte finanțate din surse externe.

Bugetul asigurărilor sociale de stat

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 1 753,3 mil. lei, care comparativ
cu luna ianuarie a anului trecut s-au majorat cu 5,0% (83,4 mil. lei). Circa 55,0 % din această sumă sau 964,6
mil. lei le-a revenit veniturilor proprii. Transferurile primite de la bugetul de stat au constituit 788,7 mil. lei,
fiind în descreștere cu 12,2 la sută (109,3 mil. lei ) față de aceeași perioadă a anului trecut.
Partea de cheltuieli și active nefinanciare a fost executată în sumă de 1 527,1 mil. lei, cu 9,7% (134,7
mil. lei) mai mult comparativ cu luna ianuarie a anului 2017.
Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în prima lună a anului 2018, s-a încheiat cu un sold
bugetar (excedent) în sumă de 226,2 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului asigurărilor sociale de stat, comparativ cu începutul
anului s-au majorat cu 226,2 mil. lei și la situația din 31 ianuarie 2018 au însumat 556,6
mil. lei.
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Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

Veniturile totale ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală au constituit 521,6 mil. lei,
majorându-se cu 11,3% (52,8 mil. lei) comparativ cu prima lună a anului trecut. Circa 56,4% din această
sumă sau 294,3 mil. lei au constituit veniturile proprii. De la bugetul de stat au fost primite transferuri în
sumă de 227,3 mil. lei.
Cheltuielile și activele nefinanciare au constituit 346,4 mil. lei, fiind în descreștere cu 5,9% (21,9 mil.
lei) față de aceeași perioadă a anului precedent.
Executarea fondurilor s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) în sumă de 175,2 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală,
comparativ cu începutul anului s-au majorat cu 175,2 mil. lei și la situația din 31 ianuarie 2018 au constituit
414,9 mil. lei.

Bugetele locale

Veniturile totale ale bugetelor locale la finele lunii ianuarie 2018 au constituit 807,8 mil. lei și
comparativ cu ianuarie 2017, acestea s-au micșorat cu 17,3% (169,1 mil. lei). Circa 59,4 la sută sau 479,6
mil. lei au constituit transferurile de la bugetul de stat. În luna ianuarie, autoritățile locale au acumulat venituri
din impozite și taxe în sumă de 271,1 mil. lei (33,6% din veniturile totale). De asemenea, au fost obținute și
alte venituri în sumă de 57,1 mil. lei.
Partea de cheltuieli și active nefinanciare a fost executată în sumă de 701,3 mil. lei, micșorându-se cu
0,1% (0,5 mil. lei) comparativ cu ianuarie 2017.
Executarea bugetelor locale s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) în sumă de 106,5 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor locale, comparativ cu începutul anului, s-au
majorat cu 106,8 mil. lei și la situația din 31 ianuarie 2018 au constituit 1 378,0 mil. lei, inclusiv 62,5 mil.
lei – la proiecte finanțate din surse externe.

Bugetul public național

În luna ianuarie a anului 2018, veniturile totale ale bugetului public naţional au constituit 3 889,1 mil.
lei, fiind în creștere cu 16,8 % (558,8 mil. lei) față de aceeași perioadă a anului trecut.
Cheltuielile și activele nefinanciare au însumat 3 352,5 mil. lei, cu 4,5% (194,5 mil. lei) mai puțin
comparativ cu luna ianuarie a anului precedent.
Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) de 536,6 mil. lei.
Indicatorii principali privind executarea Bugetului Public Național
și a componentelor acestuia (mil. lei)
dintre care:

Venituri, total

Bugetul
Public
Național*

Bugetul
de Stat

Bugetul
Asigurărilor
Sociale de Stat

Fondurile
Asigurării
Obligatorii de
Asistență Medicală

Bugetele
Locale

3 889,1

2 302,1

1 753,3

521,6

807,8

788,7

227,3

479,6

3 352,5

2 273,4

1 527,1

346,4

701,3

226,2

175,2

106,5

Transferuri primite
Cheltuieli și active nefinanciare, total

1 495,6

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

536,6

28,7

* cu excluderea transferurilor în cadrul bugetului public național în sumă de 1495,6 mil. lei și dobînzilor încasate la împrumuturile în interiorul sistemului
bugetar în sumă de 0,1 mil. lei.,

La situația din 31 ianuarie 2018, soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului public naţional
comparativ cu începutul anului, s-au majorat cu 513,2 mil. lei și au constituit 7 288,4 mil. lei, inclusiv 693,6
mil. lei – la proiecte finanțate din surse externe.
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