Raport
privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național
la situația din 31 martie a anului 2018
Bugetul de stat

În primele 3 luni ale anului 2018, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 8 426,0 mil. lei,
inclusiv:
 veniturile generale și colectate – 8 374,3 mil. lei,
 veniturile proiectelor finanțate din surse externe – 51,7 mil. lei.
Veniturile bugetului de stat (mil. lei)
2018

2017

Diferența 2018 față de
2017
(+/-)

%

Veniturile bugetului de stat, total

8 426,0

7 746,1

679,9

8,8 %

1. Veniturile generale și colectate

8 374,3

7 700,9

673,4

8,7 %

4 406,0

3 543,6

862,4

24,3 %

4 384,9

4 590,7

-205,8

-4,5 %

278,9

274,7

4,2

1,5 %

1.1.4 Restituiri TVA și accize

-695,5

-708,1

12,6

-1,8 %

2. Veniturile proiectelor finanțate
din surse externe

51,7

45,2

6,5

14,4 %

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

*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 perioada similară a anului 2017, veniturile totale ale bugetului de stat sunt mai mari cu
8,8 la sută (679,9 mil. lei), în urma creșterii veniturilor generale și colectate cu 8,7 la sută (673,4 mil. lei) și
veniturilor proiectelor finanțate din surse externe - cu 14,4 la sută (6,5 mil. lei).
Cel mai mare generator de venituri la bugetul de stat a fost Serviciul Fiscal de Stat. Veniturile
administrate de către instituție au constituit 4 406,0 mil. lei, cu 24,3 % (862,4 mil.lei) mai mult față de
perioada similară a anului 2017. Factorii care au influențat majorarea încasărilor sunt:
 majorarea salariului mediu lunar pe economie, ceea ce a dus la creșterea veniturilor salariale atât în
sfera bugetară, cât și în sectorul real;
 creșterea gradului de conformare a contribuabililor la aspectul de înregistrare a contractelor de
transmitere în folosință a proprietății imobiliare persoanelor fizice;
 majorarea încasărilor din contul impozitului pe venit persoanelor juridice conform declarațiilor depuse
de către agenții economici pentru anul de activitate precedent și trimestrul I al anului 2018.
Din suma totală de venituri generale și colectate (8 374,3 mil.lei), încasările din impozite și taxe
constituie 7 994,6 mil. lei, ceea ce este cu 8,8 % (644,3 mil. lei) mai mult față de aceeași perioadă a anului
trecut.
Încasările din impozite pe venit constituie 2 311,9 mil. lei, fiind în creștere cu 33,8% (584,0 mil. lei) față
de perioada similară a anului trecut.
Încasările din taxa pe valoare adăugată, ținînd cont de restituiri, au constituit 4 021,3 mil. lei (47,7% din
veniturile totale) și comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017 s-au majorat cu 11,3 la sută (407,9 mil.
lei).
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Veniturile din accize, ţinînd cont de restituiri, au constituit 984,0 mil. lei și sunt cu 26,0 la sută (345,1
mil. lei) mai puțin comparativ cu perioada similară a anului trecut.
Restituirea taxei pe valoare adăugată (TVA) și accize în primele 3 luni ale anului 2018 a constituit 695,5
mil. lei sau cu 12,6 mil. lei mai puțin comparativ cu perioada similară a anului 2017.
Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului de stat au constituit 7 799,6 mil. lei. Comparativ cu
perioada similară a anului 2017, acestea sunt mai mici cu 7,4 la sută (625,3 mil. lei), dintre care:
- Servicii în domeniul economiei – cu 354,4 mil. lei;
- Protecție socială – cu 170,3 mil. lei;
- Servicii de stat cu destinație generală – cu 74,8 mil. lei;
- Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale – cu 57,5 mil. lei.

Structura cheltuielilor Bugetului de Stat, conform clasificației funcționale
mil. lei

2.046,2
2.070,6
1.318,6
800,6

1.243,8
821,8
105,0
101,9

1.997,3

1.827,0

1.072,1
829,8

717,7
24,3
24,1
15,3

822,5
81,6

149,4
154,9

Anul 2018
Anul 2017

Executarea bugetului de stat, la finele lunii martie a anului 2018 s-a încheiat cu un sold bugetar
(excedent) în sumă de 626,4 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat, comparativ cu începutul anului s-au majorat
cu 564,2 mil. lei şi la situația din 31 martie 2018 au constituit 5 482,8 mil. lei, inclusiv 583,5 mil. lei – la
proiecte finanțate din surse externe.
La 21 februarie 2018 în conturile valutare ale Ministerului Finanțelor, deschise în Banca Națională a
Moldovei, au fost încasate mijloace bănești din împrumut de la IDA (Asociația Internațională de Dezvoltare)
pentru dezvoltarea sectorială (Asistența socială) în sumă de 0,9 mil. Dolari SUA (14,5 mil.lei).
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Bugetul asigurărilor sociale de stat

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 4 666,9 mil. lei, care comparativ
cu perioada respectivă a anului trecut s-au majorat cu 5,2% (230,1 mil. lei). Circa 63,8 % din această sumă
sau 2 977,2 mil. lei le-a revenit veniturilor proprii. Transferurile primite de la bugetul de stat au constituit
1 689,7 mil. lei, fiind în descreștere cu 8,3 la sută (152,1 mil. lei ) față de aceeași perioadă a anului trecut.
Partea de cheltuieli și active nefinanciare a fost executată în sumă de 4 579,5 mil. lei, cu 6,1% (261,6
mil. lei) mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2017.
Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la finele lunii martie a anului 2018, s-a încheiat cu un
sold bugetar (excedent) în sumă de 87,4 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului asigurărilor sociale de stat, comparativ cu începutul
anului s-au micșorat cu 231,0 mil. lei și la situația din 31 martie 2018 au însumat 99,5
mil. lei.

Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

Veniturile totale ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală au constituit 1 651,3 mil. lei,
majorându-se cu 9,3% (140,3 mil. lei) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Circa 58,7% din
această sumă sau 969,3 mil. lei au constituit veniturile proprii. De la bugetul de stat au fost primite transferuri
în sumă de 682,0 mil. lei.
Cheltuielile și activele nefinanciare au constituit 1 413,2 mil. lei, fiind în creștere cu 5,4% (73,0 mil.
lei) față de aceeași perioadă a anului precedent.
Executarea fondurilor s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) în sumă de 238,1 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală,
comparativ cu începutul anului s-au majorat cu 238,1 mil. lei și la situația din 31 martie 2018 au constituit
477,8 mil. lei.

Bugetele locale

Veniturile totale ale bugetelor locale la finele lunii martie 2018 au constituit 2 971,0 mil. lei și
comparativ cu perioada similară a anului 2017, acestea s-au majorat cu 2,9% (82,5 mil. lei). Circa 69,2 la
sută sau 2 055,9 mil. lei au constituit transferurile de la bugetul de stat. În primele 3 luni, autoritățile locale
au acumulat venituri din impozite și taxe în sumă de 747,7 mil. lei (25,2% din veniturile totale). De asemenea,
au fost obținute și alte venituri în sumă de 167,4 mil. lei.
Partea de cheltuieli și active nefinanciare a fost executată în sumă de 2 791,8 mil. lei, majorându-se cu
0,9% (24,9 mil. lei) comparativ cu perioada similară a anului 2017.
Executarea bugetelor locale s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) în sumă de 179,2 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor locale, comparativ cu începutul anului, s-au
majorat cu 162,1 mil. lei și la situația din 31 martie 2018 au constituit 1 433,2 mil. lei, inclusiv 73,4 mil. lei
– la proiecte finanțate din surse externe.

Bugetul public național

În primele 3 luni ale anului 2018, veniturile totale ale bugetului public naţional au constituit 13 284,8
mil. lei, fiind în creștere cu 10,8 % (1 290,5 mil. lei) față de aceeași perioadă a anului trecut.
Cheltuielile și activele nefinanciare au însumat 12 153,7 mil. lei, cu 0,9% (108,1 mil. lei) mai puțin
comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) de 1 131,1 mil. lei.
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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

13 284,8

8 426,0

4 666,9

1 651,3

2 971,0

Transferuri primite

2,1

1 689,7

682,0

2 055,9

Dobînzi încasate

0,7
4 579,5

1 413,2

2 791,8

Venituri, total

Cheltuieli și active nefinanciare, total

12 153,7

7 799,6
4 427,6

Transferuri acordate

2,1
0,7

Dobînzi achitate
Sold bugetar (deficit (-), excedent (+))

1 131,1

626,4

87,4

238,1

179,2

* cu excluderea transferurilor în cadrul bugetului public național în sumă de 4429,7 mil. lei și dobînzilor încasate la împrumuturile în interiorul sistemului
bugetar în sumă de 0,7 mil. lei.,

La situația din 31 martie 2018, soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului public naţional
comparativ cu începutul anului, s-au majorat cu 733,4 mil. lei și au constituit 7 493,3 mil. lei, inclusiv 656,9
mil. lei – la proiecte finanțate din surse externe.
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