Raport
privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național
la situația din 30 noiembrie a anului 2018
Bugetul de stat




În 11 luni ale anului 2018, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 32 747,6 mil. lei, inclusiv:
veniturile generale și colectate – 32 282,2 mil. lei,
veniturile proiectelor finanțate din surse externe – 465,4 mil. lei.
Veniturile bugetului de stat (mil. lei)
2018

2017

Diferența 2018 față de
2017
(+/-)

%

Veniturile bugetului de stat, total

32 747,6

29 837,1

2 910,5

9,8 %

1. Veniturile generale și colectate

32 282,2

29 591,0

2 691,2

9,1 %

14 677,7

12 692,5

1 985,2

15,6 %

19 358,5

18 437,6

920,9

5,0 %

947,1

995,7

-48,6

4,9 %

1.1.4 Restituiri TVA și accize

-2 701,1

-2 534,8

-166,3

6,6 %

2. Veniturile proiectelor finanțate
din surse externe

465,4

246,1

219,3

89,1 %

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 (2 910,5 mil. lei), în urma creșterii veniturilor generale și colectate cu 9,1 la sută (2 691,2 mil.
lei) și veniturilor proiectelor finanțate din surse externe – cu 89,1 la sută (219,3 mil. lei).
Cel mai mare generator de venituri la bugetul de stat a fost Serviciul Vamal. Veniturile administrate de
către instituție au constituit 19 358,5 mil. lei, fiind în creștere cu 5,0 la sută (920,9 mil.lei) fața de 11 luni ale
anului trecut. Colectările Serviciului Fiscal de Stat, comparativ cu 11 luni ale anului 2017 sunt mai mari cu
15,6 % (1 985,2 mil.lei), constituind 14 677,7 mil. lei.
Din suma totală de venituri generale și colectate (32 282,2 mil.lei), încasările din impozite și taxe
constituie 30 617,5 mil. lei, ceea ce este cu 9,3 % (2 616,1 mil. lei) mai mult față de aceeași perioadă a anului
trecut.
Încasările din impozite pe venit constituie 5 939,2 mil. lei, fiind în creștere cu 26,6% (1 248,1 mil. lei)
față de perioada similară a anului trecut.
Încasările din taxa pe valoare adăugată, ținînd cont de restituiri, au constituit 16 918,7 mil. lei (51,7%
din veniturile totale) și comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017 sunt mai mari cu 10,2 la sută (1 566,4
mil. lei).
Veniturile din accize, ţinînd cont de restituiri, au constituit 5 046,2 mil. lei, ceea ce este cu 4,7 la sută
(247,1 mil. lei) mai puțin comparativ cu perioada respectivă a anului trecut.
Restituirea taxei pe valoare adăugată (TVA) și accize în 11 luni ale anului 2018 a constituit 2 701,1 mil.
lei sau cu 166,3 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 33 267,7 mil. lei. Comparativ cu
perioada similară a anului 2017, acestea sunt mai mari cu 9,5 la sută (2 890,7 mil. lei), dintre care:
- Servicii în domeniul economiei – cu 858,2 mil. lei;
- Învățămînt – cu 613,2 mil. lei;
- Protecție socială – cu 421,7 mil. lei;
- Ordine publică și securitate națională – cu 321,2 mil. lei;
- Servicii de stat cu destinație generală – cu 274,3 mil. lei.

Structura cheltuielilor Bugetului de Stat, conform clasificației funcționale

mil. lei

8.245,8
7.632,6
6.489,6
5.229,4

6.067,9

4.894,0

4.955,1
3.612,5

539,1 432,6

4.035,8
3.291,3

3.270,5

78,1 83,3 319,4 267,1

3.056,0

589,3 555,3

Anul 2018
Anul 2017

Executarea bugetului de stat, în unsprezece luni ale anului 2018 s-a încheiat cu un sold bugetar (deficit)
în sumă de 520,1 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat, comparativ cu începutul anului s-au majorat
cu 923,9 mil. lei şi la situația din 30 noiembrie 2018 au constituit 5 837,1 mil. lei, inclusiv 1 187,7 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 17 695,5 mil. lei, care comparativ
cu perioada respectivă a anului trecut sunt mai mari cu 10,3% (1 645,7 mil. lei). Circa 67,1 % din această
sumă sau 11 881,1 mil. lei le-a revenit veniturilor proprii. Transferurile primite de la bugetul de stat au
constituit 5 814,4 mil. lei, fiind în creștere cu 6,5 la sută (357,2 mil. lei) față de aceeași perioadă a anului
trecut.
Partea de cheltuieli și active nefinanciare a fost executată în sumă de 17 437,4 mil. lei, cu 8,5%
(1 361,2 mil. lei) mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2017.
Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la finele lunii noiembrie a anului 2018, s-a încheiat cu
un sold bugetar (excedent) în sumă de 258,1 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului asigurărilor sociale de stat, comparativ cu începutul
anului s-au micșorat cu 72,4 mil. lei și la situația din 30 noiembrie 2018 au constituit 258,1 mil. lei.

Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

Veniturile totale ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală au constituit 6 218,4 mil. lei,
fiind mai mari cu 10,1% (568,5 mil. lei) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Circa 59,8% din
această sumă sau 3 717,7 mil. lei au constituit veniturile proprii. De la bugetul de stat au fost primite
transferuri în sumă de 2 500,7 mil. lei.
Cheltuielile și activele nefinanciare au constituit 5 820,6 mil. lei, fiind în creștere cu 7,8% (422,0 mil.
lei) față de aceeași perioadă a anului precedent.
Executarea fondurilor s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) în sumă de 397,8 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală,
comparativ cu începutul anului s-au majorat cu 397,8 mil. lei și la situația din 30 noiembrie 2018 au constituit
637,5 mil. lei.
Bugetele locale

Veniturile totale ale bugetelor locale la finele lunii noiembrie 2018 au constituit 12 716,3 mil. lei și
comparativ cu perioada similară a anului 2017, acestea sunt mai mari cu 10,7% (1 228,9 mil. lei). Circa 69,1
la sută sau 8 792,9 mil. lei au constituit transferurile de la bugetul de stat. În 11 luni, autoritățile locale au
acumulat venituri din impozite și taxe în sumă de 3 302,7 mil. lei (26,0% din veniturile totale). De asemenea,
au fost obținute și alte venituri în sumă de 620,7 mil. lei.
Partea de cheltuieli și active nefinanciare a fost executată în sumă de 12 247,2 mil. lei, ceea ce este cu
10,8% (1 195,2 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 469,1 mil. lei.
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Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor locale, comparativ cu începutul anului, s-au
majorat cu 414,8 mil. lei și la situația din 30 noiembrie 2018 au constituit 1 685,5 mil. lei, inclusiv 53,3 mil.
lei – la proiecte finanțate din surse externe.

Bugetul public național

În 11 luni ale anului 2018, veniturile totale ale bugetului public naţional au constituit 52 239,7 mil. lei,
fiind în creștere cu 10,7 % (5 051,9 mil. lei) față de aceeași perioadă a anului trecut.
Cheltuielile și activele nefinanciare au însumat 51 634,8 mil. lei, cu 9,7% (4 567,4 mil. lei) mai mult
comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) de 604,9 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

52 239,7

Fondurile
Asigurării
Obligatorii de
Asistență Medicală

Bugetele
Locale

32 747,6

17 695,5

6 218,4

12 716,3

Transferuri primite

24,3

5 814,4

2 500,7

8 792,9

Dobînzi încasate

5,8
17 437,4

5 820,6

12 247,2

Venituri, total

Cheltuieli și active nefinanciare, total

51 634,8

33 267,7
17 108,0

Transferuri acordate

24,3
5,8

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

604,9

-520,1

258,1

397,8

469,1

* cu excluderea transferurilor în cadrul bugetului public național în sumă de 17 132,3 mil. lei și dobînzilor la împrumuturile în interiorul sistemului
bugetar în sumă de 5,8 mil. lei.,

La situația din 30 noiembrie 2018, soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului public naţional
comparativ cu începutul anului, s-au majorat cu 1 664,1 mil. lei și au constituit 8 418,2 mil. lei, inclusiv
1 241,0 mil. lei – la proiecte finanțate din surse externe.
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