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




În 10 luni ale anului 2018, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 29 854,1 mil. lei, inclusiv:
veniturile generale și colectate – 29 398,2 mil. lei,
veniturile proiectelor finanțate din surse externe – 455,9 mil. lei.
Veniturile bugetului de stat (mil. lei)
2018

2017

Diferența 2018 față de
2017
(+/-)

%

Veniturile bugetului de stat, total

29 854,1

27 187,1

2 667,0

9,8 %

1. Veniturile generale și colectate

29 398,2

26 994,9

2 403,3

8,9 %

13 578,8

11 632,3

1 946,5

16,7 %

17 404,8

16 575,2

829,6

5,0 %

861,7

910,5

-48,8

5,4 %

1.1.4 Restituiri TVA și accize

-2 447,1

-2 123,1

-324,0

15,3 %

2. Veniturile proiectelor finanțate
din surse externe

455,9

192,2

263,7

137,2 %

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
9,8 la sută (2 667,0 mil. lei), în urma creșterii veniturilor generale și colectate cu 8,9 la sută (2 403,3 mil.
lei) și veniturilor proiectelor finanțate din surse externe – cu 137,2 la sută (263,7 mil. lei).
Cel mai mare generator de venituri la bugetul de stat a fost Serviciul Vamal. Veniturile administrate de
către instituție au constituit 17 404,8 mil. lei, fiind în creștere cu 5,0 la sută (829,6 mil.lei) fața de 10 luni ale
anului trecut. Colectările Serviciului Fiscal de Stat, comparativ cu 10 luni ale anului 2017 sunt mai mari cu
16,7 % (1 946,5 mil.lei), constituind 13 578,8 mil. lei.
Din suma totală de venituri generale și colectate (29 398,2 mil.lei), încasările din impozite și taxe
constituie 27 863,4 mil. lei, ceea ce este cu 9,1 % (2 334,5 mil. lei) mai mult față de aceeași perioadă a anului
trecut.
Încasările din impozite pe venit constituie 5 626,3 mil. lei, fiind în creștere cu 28,6% (1 250,3 mil. lei)
față de perioada similară a anului trecut.
Încasările din taxa pe valoare adăugată, ținînd cont de restituiri, au constituit 15 303,7 mil. lei (51,3%
din veniturile totale) și comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017 sunt mai mari cu 9,7 la sută (1 349,7
mil. lei).
Veniturile din accize, ţinînd cont de restituiri, au constituit 4 465,3 mil. lei, ceea ce este cu 6,5 la sută
(309,8 mil. lei) mai puțin comparativ cu perioada respectivă a anului trecut.
Restituirea taxei pe valoare adăugată (TVA) și accize în 10 luni ale anului 2018 a constituit 2 447,1 mil.
lei sau cu 324,0 mil. lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2017.
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Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului de stat au constituit 29 787,3 mil. lei. Comparativ cu
perioada similară a anului 2017, acestea sunt mai mari cu 9,0 la sută (2 453,4 mil. lei), dintre care:
- Servicii în domeniul economiei – cu 867,9 mil. lei;
- Învățămînt – cu 525,9 mil. lei;
- Protecție socială – cu 330,0 mil. lei;
- Ordine publică și securitate națională – cu 296,4 mil. lei;
- Servicii de stat cu destinație generală – cu 190,6 mil. lei.

Structura cheltuielilor Bugetului de Stat, conform clasificației funcționale

mil. lei

7.395,0

6.869,1
5.960,9

4.758,6

4.568,0

5.630,9

4.209,8
3.212,3

477,4 386,1

2.915,9

3.341,9

2.890,1 2.778,0

287,7 263,3
67,5 77,8

528,0 502,9

Anul 2018
Anul 2017

Executarea bugetului de stat, în zece luni ale anului 2018 s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) în
sumă de 66,8 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat, comparativ cu începutul anului s-au majorat
cu 1 216,3 mil. lei şi la situația din 31 octombrie 2018 au constituit 6 129,6 mil. lei, inclusiv 951,4 mil. lei –
la proiecte finanțate din surse externe.
În conturile valutare ale Ministerului Finanțelor, deschise în Banca Națională a Moldovei, au fost
încasate mijloace bănești:
Împrumut de la IDA (Asociația Internațională de Dezvoltare), după cum urmează:
 la 21 februarie - pentru dezvoltarea sectorială (Asistența socială) în sumă de 0,9 mil. Dolari SUA
(14,5 mil.lei);
 la 17 aprilie - pentru ameliorarea competitivității în sumă de 0,2 mil. Dolari SUA (3,8 mil.lei);
 la 2 mai - pentru ameliorarea competitivității în sumă de 0,2 mil. Dolari SUA (3,8 mil.lei);
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pe 27 iulie - pentru Programul de guvernanță economică DPO-3 în sumă de 24,9 mil. EURO (484,2
mil.lei) ;
 pe 2 august – pentru reforma în sănătate în sumă de 0,5 mil. Dolari SUA (7,5 mil.lei);
 pe 25 septembrie – pentru ameliorarea competitivității în sumă de 0,1 mil. Dolari SUA (1,9 mil.lei);
Împrumut acordat de către Fondul Monetar Internațional:
 pe 3 iulie – 2,1 mil. Dolari SUA (35,5 mil.lei);
 pe 5 iulie – 11,2 mil. Dolari SUA (188,8 mil.lei).

Bugetul asigurărilor sociale de stat

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 16 192,6 mil. lei, care comparativ
cu perioada respectivă a anului trecut sunt mai mari cu 10,6% (1 547,8 mil. lei). Circa 66,8 % din această
sumă sau 10 816,3 mil. lei le-a revenit veniturilor proprii. Transferurile primite de la bugetul de stat au
constituit 5 376,3 mil. lei, fiind în creștere cu 5,6 la sută (284,2 mil. lei ) față de aceeași perioadă a anului
trecut.
Partea de cheltuieli și active nefinanciare a fost executată în sumă de 15 824,8 mil. lei, cu 8,3%
(1 218,7 mil. lei) mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2017.
Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la finele lunii octombrie a anului 2018, s-a încheiat cu
un sold bugetar (excedent) în sumă de 367,8 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului asigurărilor sociale de stat, comparativ cu începutul
anului s-au majorat cu 44,6 mil. lei și la situația din 31 octombrie 2018 au constituit 375,1 mil. lei.

Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

Veniturile totale ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală au constituit 5 633,2 mil. lei,
fiind mai mari cu 10,1% (516,8 mil. lei) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Circa 59,6% din
această sumă sau 3 359,8 mil. lei au constituit veniturile proprii. De la bugetul de stat au fost primite
transferuri în sumă de 2 273,4 mil. lei.
Cheltuielile și activele nefinanciare au constituit 5 270,5 mil. lei, fiind în creștere cu 7,7% (375,8 mil.
lei) față de aceeași perioadă a anului precedent.
Executarea fondurilor s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) în sumă de 362,7 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală,
comparativ cu începutul anului s-au majorat cu 362,7 mil. lei și la situația din 31 octombrie 2018 au constituit
602,4 mil. lei.
Bugetele locale

Veniturile totale ale bugetelor locale la finele lunii octombrie 2018 au constituit 11 484,3 mil. lei și
comparativ cu perioada similară a anului 2017, acestea sunt mai mari cu 11,2% (1 156,8 mil. lei). Circa 68,3
la sută sau 7 848,2 mil. lei au constituit transferurile de la bugetul de stat. În 10 luni, autoritățile locale au
acumulat venituri din impozite și taxe în sumă de 3 082,9 mil. lei (26,8% din veniturile totale). De asemenea,
au fost obținute și alte venituri în sumă de 553,2 mil. lei.
Partea de cheltuieli și active nefinanciare a fost executată în sumă de 10 861,7 mil. lei, ceea ce este cu
10,2% (1 003,9 mil. lei) mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2017.
Executarea bugetelor locale s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) în sumă de 622,6 mil. lei.
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Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor locale, comparativ cu începutul anului, s-au
majorat cu 568,5 mil. lei și la situația din 31 octombrie 2018 au constituit 1 839,2 mil. lei, inclusiv 60,7 mil.
lei – la proiecte finanțate din surse externe.

Bugetul public național

În 10 luni ale anului 2018, veniturile totale ale bugetului public naţional au constituit 47 637,6 mil. lei,
fiind în creștere cu 11,1 % (4 749,6 mil. lei) față de aceeași perioadă a anului trecut.
Cheltuielile și activele nefinanciare au însumat 46 217,7 mil. lei, cu 9,2% (3 913,0 mil. lei) mai mult
comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) de 1 419,9 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

47 637,6

Fondurile
Asigurării
Obligatorii de
Asistență Medicală

Bugetele
Locale

29 854,1

16 192,6

5 633,2

11 484,3

Transferuri primite

23,2

5 376,3

2 273,4

7 848,2

Dobînzi încasate

5,5
15 824,8

5 270,5

10 861,7

Venituri, total

Cheltuieli și active nefinanciare, total

46 217,7

29 787,3
15 497,9

Transferuri acordate

23,2
5,5

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

1 419,9

66,8

367,8

362,7

622,6

* cu excluderea transferurilor în cadrul bugetului public național în sumă de 15 521,1 mil. lei și dobînzilor încasate la împrumuturile în interiorul
sistemului bugetar în sumă de 5,5 mil. lei.,

La situația din 31 octombrie 2018, soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului public naţional
comparativ cu începutul anului, s-au majorat cu 2 192,1 mil. lei și au constituit 8 946,3 mil. lei, inclusiv
1 012,1 mil. lei – la proiecte finanțate din surse externe.
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