Raport
privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național
la situația din 30 iunie a anului 2019
Bugetul de stat




În 6 luni ale anului 2019, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 18 196,9 mil. lei, inclusiv:
veniturile generale și colectate – 18 044,6 mil. lei,
veniturile proiectelor finanțate din surse externe – 152,3 mil. lei.
Veniturile bugetului de stat (mil. lei)
2019

2018

Diferența 2019 față de
2018
(+/-)

%

Veniturile bugetului de stat, total

18 196,9

17 288,0

908,9

5,3 %

1. Veniturile generale și colectate

18 044,6

16 984,2

1 060,4

6,2 %

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

8 532,3

8 242,0

290,3

3,5 %

10 298,3

9 663,5

634,8

6,6 %

560,0

541,8

18,2

3,4 %

1.1.4 Restituiri TVA și accize

-1 346,0

-1 463,1

117,1

8,0 %

2. Veniturile proiectelor finanțate
din surse externe

152,3

303,8

-151,5

49,9 %

*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 2018, veniturile totale ale bugetului de stat sunt mai mari cu
5,3 la sută (908,9 mil. lei), în urma creșterii veniturilor generale și colectate cu 6,2 la sută (1 060,4 mil. lei).
Totodată, veniturile proiectelor finanțate din surse externe sunt mai mici cu 49,9 la sută (151,5 mil. lei).
Veniturile administrate de către Serviciului Fiscal de Stat, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018
sunt mai mari cu 3,5 la sută (290,3 mil.lei), constituind 8 532,3 mil. lei.
Veniturile administrate de către Serviciul Vamal au constituit 10 298,3 mil. lei, fiind în creștere cu 6,6
la sută (634,8 mil.lei) fața de perioada similară a anului 2018.
Din suma totală de venituri generale și colectate (18 044,6 mil.lei), încasările din impozite și taxe
constituie 17 090,8 mil. lei, ceea ce este cu 6,8 % (1 083,1 mil. lei) mai mult față de aceeași perioadă a anului
trecut.
Încasările din impozite pe venit constituie 3 699,8 mil. lei, fiind în descreștere cu 2,8% (107,4 mil. lei)
față de perioada similară a anului trecut.
Încasările din taxa pe valoare adăugată, ținînd cont de restituiri, au constituit 9 258,5 mil. lei (50,9% din
veniturile totale) și comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 sunt mai mari cu 9,9 la sută (833,3 mil.
lei).
Veniturile din accize, ţinînd cont de restituiri, au constituit 2 570,8 mil. lei, ceea ce este cu 9,6 la sută
(225,0 mil. lei) mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului trecut.
Restituirea taxei pe valoare adăugată (TVA) și accize în 6 luni ale anului 2019 a constituit 1 346,0 mil.
lei, cu 8,0 la sută (117,1 mil. lei) mai puțin comparativ cu perioada similară a anului 2018.
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Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului de stat au constituit 20 783,8 mil. lei. Comparativ cu
perioada similară a anului 2018, acestea sunt mai mari cu 16,4 la sută (2 933,7 mil. lei), dintre care:
- Protecție socială – cu 1 225,3 mil. lei;
- Învățămînt – cu 1 131,4 mil. lei;
- Servicii de stat cu destinație generală – cu 660,7 mil. lei;
- Servicii în domeniul economiei – cu 285,7 mil. lei;
- Ordine publică și securitate națională – cu 94,9 mil. lei.
În aspect economic cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului de stat au crescut, după cum
urmează:
- Transferuri acordate în cadrul bugetului public național – cu 1 987,7 mil. lei;
- Activele nefinanciare – cu 327,9 mil. lei;
- Cheltuieli de personal – cu 64,2 mil. lei, în urma implementării noii legi a salarizării;
- Alte cheltuieli – cu 580,8 mil. lei, dintre care:
 Finanțarea instituțiilor de învățămînt la autogestiune – cu 434,6 mil. lei,
 Burse – cu 82,9 mil. lei,
 Alte cheltuieli în baza de contracte cu persoane fizice – cu 52,3 mil. lei.

Structura cheltuielilor Bugetului de Stat, conform clasificației economice
mil. lei
11.853,3
9.865,6

3.275,8 3.211,6
1.416,4 1.545,2
757,0 737,7 805,1 757,8

1.439,7
6,9

Cheltuieli de
personal

Bunuri și
servicii

Dobînzi

Subsidii

11,0

Granturi
acordate

858,9

202,2 162,8
Prestații
sociale

Alte
cheltuieli

Transferuri

700,1

376,0 315,0 329,2 12,3

Mijloace fixe

Stocuri de
materiale

Anul 2019

-5,7

Alte active
nefinanciare

Anul 2018

Executarea bugetului de stat, la finele lunii iunie ale anului 2019 s-a încheiat cu deficit în sumă de
2 586,9 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat, comparativ cu începutul anului, s-au
micșorat cu 229,3 mil. lei şi la situația din 30 iunie 2019 au constituit 4 280,2 mil. lei, dintre care 1 791,6
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:
 la 4 aprilie - împrumut de la IDA (Asociația Internațională de Dezvoltare) pentru reforma în sănătate
în sumă de 0,9 mil. Dolari SUA (15,6 mil.lei);
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Bugetul asigurărilor sociale de stat

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 11 523,8 mil. lei, care comparativ
cu perioada respectivă a anului trecut sunt mai mari cu 15,3% (1 532,8 mil. lei). Circa 58,2 % din această
sumă sau 6 703,4 mil. lei le-a revenit veniturilor proprii. Transferurile primite de la bugetul de stat au
constituit 4 820,4 mil. lei, fiind în creștere cu 31,6 la sută (1 158,1 mil. lei) față de aceeași perioadă a anului
trecut.
Partea de cheltuieli și active nefinanciare a fost executată în sumă de 11 000,5 mil. lei, cu 16,5%
(1 557,2 mil. lei) mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2018.
Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la finele lunii iunie a anului 2019, s-a încheiat cu
excedent în sumă de 523,3 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului asigurărilor sociale de stat, comparativ cu începutul
anului, s-au majorat cu 176,5 mil. lei și la situația din 30 iunie 2019 au constituit 540,3 mil. lei.
Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

Veniturile totale ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală au constituit 3 073,9 mil. lei,
fiind mai puțin cu 8,3% (278,3 mil. lei) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Circa 77,0% din
această sumă sau 2 366,1 mil. lei au constituit veniturile proprii. De la bugetul de stat au fost primite
transferuri în sumă de 707,8 mil. lei.
Cheltuielile și activele nefinanciare au constituit 3 194,1 mil. lei, fiind în creștere cu 3,8% (117,6 mil.
lei) față de aceeași perioadă a anului precedent.
Executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală s-a încheiat cu deficit în sumă de 120,2
mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală,
comparativ cu începutul anului, s-au micșorat cu 120,2 mil. lei și la situația din 30 iunie 2019 au constituit
282,8 mil. lei.
Bugetele locale

Veniturile totale ale bugetelor locale la finele lunii iunie 2019 au constituit 8 534,6 mil. lei și comparativ
cu perioada similară a anului 2018, acestea sunt mai mari cu 21,0% (1 484,0 mil. lei). Circa 74,1 la sută sau
6 325,1 mil. lei au constituit transferurile de la bugetul de stat. În 6 luni, autoritățile publice locale au
acumulat venituri din impozite și taxe în sumă de 1 872,0 mil. lei (21,9% din veniturile totale). De asemenea,
au fost obținute alte venituri în sumă de 324,8 mil. lei și granturi primite în sumă de 12,7 mil. lei. .
Partea de cheltuieli și active nefinanciare a fost executată în sumă de 8 455,9 mil. lei, ceea ce este cu
31,7% (2 036,5 mil. lei) mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2018.
Executarea bugetelor locale s-a încheiat cu excedent în sumă de 78,7 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor locale, comparativ cu începutul anului, s-au
majorat cu 91,5 mil. lei și la situația din 30 iunie 2019 au constituit 1 429,5 mil. lei, inclusiv 56,4 mil. lei –
la proiecte finanțate din surse externe.
Bugetul public național

În 6 luni ale anului 2019, veniturile totale ale bugetului public naţional au constituit 29 467,2 mil. lei,
fiind în creștere cu 6,0 % (1 680,0 mil. lei) față de aceeași perioadă a anului trecut.
Cheltuielile și activele nefinanciare au însumat 31 572,3 mil. lei, cu 17,4% (4 677,6 mil. lei) mai mult
comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Executarea bugetului public național s-a încheiat cu deficit de 2 105,1 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

29 467,2

18 196,9

11 523,8

3 073,9

8 534,6

Transferuri primite

5,7

4 820,4

707,8

6 325,1

Dobînzi încasate

3,0
11 000,5

3 194,1

8 455,9

Venituri, total

Cheltuieli și active nefinanciare, total

31 572,3

20 783,8
11853,3

Transferuri acordate

5,7
3,0

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

-2 105,1

-2 586,9

523,3

-120,2

78,7

* cu excluderea transferurilor în cadrul bugetului public național în sumă de 11 859,0 mil. lei și dobînzilor la împrumuturile în interiorul sistemului
bugetar în sumă de 3,0 mil. lei.,

La situația din 30 iunie 2019, soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale
bugetului public naţional au constituit 6 532,8 mil. lei, dintre care 1 848,0 mil. lei – la proiecte finanțate din
surse externe.
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