Raport
privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național
la situația din 31 iulie a anului 2019
Bugetul de stat




În 7 luni ale anului 2019, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 21 682,0 mil. lei, inclusiv:
veniturile generale și colectate – 21 498,6 mil. lei,
veniturile proiectelor finanțate din surse externe – 183,4 mil. lei.
Veniturile bugetului de stat (mil. lei)
2019

2018

Diferența 2019 față de
2018
(+/-)

%

Veniturile bugetului de stat, total

21 682,0

20 388,7

1 293,3

6,3 %

1. Veniturile generale și colectate

21 498,6

20 049,9

1 448,7

7,2 %

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

9 813,8

9 609,8

204,0

2,1 %

12 336,6

11 519,3

817,3

7,1 %

967,8

600,9

366,9

61,1 %

1.1.4 Restituiri TVA și accize

-1 619,6

-1 680,1

60,5

3,6 %

2. Veniturile proiectelor finanțate
din surse externe

183,4

338,8

-155,4

45,9 %

*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
6,3 la sută (1 293,3 mil. lei), în urma creșterii veniturilor generale și colectate cu 7,2 la sută (1 448,7 mil.
lei). Totodată, veniturile proiectelor finanțate din surse externe sunt mai mici cu 45,9 la sută (155,4 mil.
lei).
Veniturile administrate de către Serviciului Fiscal de Stat, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018
sunt mai mari cu 2,1 la sută (204,0 mil.lei), constituind 9 813,8 mil. lei.
Veniturile administrate de către Serviciul Vamal au constituit 12 336,6 mil. lei, fiind în creștere cu 7,1
la sută (817,3 mil.lei) fața de perioada similară a anului 2018.
Din suma totală de venituri generale și colectate (21 498,6 mil.lei), încasările din impozite și taxe
constituie 20 061,1 mil. lei, ceea ce este cu 6,0 % (1 131,8 mil. lei) mai mult față de aceeași perioadă a anului
trecut.
Încasările din impozite pe venit constituie 4 053,4 mil. lei, fiind în descreștere cu 2,8% (116,0 mil. lei)
față de perioada similară a anului trecut.
Încasările din taxa pe valoare adăugată, ținînd cont de restituiri, au constituit 11 009,6 mil. lei (50,8%
din veniturile totale) și comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 sunt mai mari cu 8,0 la sută (813,0 mil.
lei).
Veniturile din accize, ţinînd cont de restituiri, au constituit 3 151,6 mil. lei, ceea ce este cu 9,4 la sută
(270,6 mil. lei) mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului trecut.
Restituirea taxei pe valoare adăugată (TVA) și accize în 7 luni ale anului 2019 a constituit 1 619,6 mil.
lei, cu 3,6 la sută (60,5 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 24 080,9 mil. lei. Comparativ cu
perioada similară a anului 2018, acestea sunt mai mari cu 15,4 la sută (3 211,9 mil. lei), dintre care:
- Protecție socială – cu 1 312,1 mil. lei;
- Învățămînt – cu 1 221,7 mil. lei;
- Servicii de stat cu destinație generală – cu 735,6 mil. lei;
- Servicii în domeniul economiei – cu 330,1 mil. lei;
- Ordine publică și securitate națională – cu 118,7 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 2 236,9 mil. lei;
- Activele nefinanciare – cu 318,4 mil. lei;
- Cheltuieli de personal – cu 16,7 mil. lei, în urma implementării noii legi a salarizării;
- Alte cheltuieli – cu 718,8 mil. lei, dintre care:
 Finanțarea instituțiilor de învățămînt la autogestiune – cu 535,2 mil. lei,
 Burse – cu 84,1 mil. lei,
 Alte cheltuieli în baza de contracte cu persoane fizice – cu 56,0 mil. lei.

Structura cheltuielilor Bugetului de Stat, conform clasificației economice
mil. lei
13.537,3

11.300,4

3.840,3 3.823,6
1.777,0

Cheltuieli de
personal

Bunuri și
servicii

Dobînzi

1.977,7

1.692,2
973,4

889,4 872,7 872,0 820,1

14,2 12,2 236,4 185,2
Subsidii

Granturi
acordate

Prestații
sociale

Alte
cheltuieli

Transferuri

822,9

497,5 385,8 413,0

Mijloace fixe

Stocuri de
materiale

Anul 2019

13,4

-6,8

Alte active
nefinanciare

Anul 2018

Executarea bugetului de stat, la finele lunii iulie ale anului 2019 s-a încheiat cu deficit în sumă de
2 398,9 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat, comparativ cu începutul anului, s-au
micșorat cu 841,4 mil. lei şi la situația din 31 iulie 2019 au constituit 3 668,1 mil. lei, dintre care 1 706,8 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:
1. Împrumut de la IDA (Reforma în sănătate):

pe 04 aprilie – în sumă de 0,9 mil. Dolari SUA (15,6 mil. lei).
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2. Granturi de la Comisia Europeana pe 26 iulie:

viza Dialog – în sumă de 4,9 mil. Euro (95,9 mil.lei),

DCFTA zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător în RM - în sumă de 5,0 mil. Euro (98,7
mil. lei),

educația vocațională – în sumă de 4,6 mil. Euro (90,1 mil. lei).
Bugetul asigurărilor sociale de stat

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 13 237,5 mil. lei, care comparativ
cu perioada respectivă a anului trecut sunt mai mari cu 14,4 % (1 669,7 mil. lei). Circa 59,8 % din această
sumă sau 7 918,2 mil. lei le-a revenit veniturilor proprii. Transferurile primite de la bugetul de stat au
constituit 5 319,3 mil. lei, fiind în creștere cu 30,6 la sută (1 246,1 mil. lei) față de aceeași perioadă a anului
trecut.
Partea de cheltuieli și active nefinanciare a fost executată în sumă de 12 792,3 mil. lei, cu 15,9 %
(1 750,3 mil. lei) mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2018.
Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la finele lunii iulie a anului 2019, s-a încheiat cu
excedent în sumă de 445,2 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului asigurărilor sociale de stat, comparativ cu începutul
anului, s-au majorat cu 98,4 mil. lei și la situația din 31 iulie 2019 au constituit 462,2 mil. lei.
Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

Veniturile totale ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală au constituit 3 727,5 mil. lei,
fiind mai puțin cu 5,3% (209,3 mil. lei) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Circa 74,7% din
această sumă sau 2 783,7 mil. lei au constituit veniturile proprii. De la bugetul de stat au fost primite
transferuri în sumă de 943,8 mil. lei.
Cheltuielile și activele nefinanciare au constituit 3 975,5 mil. lei, fiind în creștere cu 9,6% (347,1 mil.
lei) față de aceeași perioadă a anului precedent.
Executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală s-a încheiat cu deficit în sumă de 248,0
mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală,
comparativ cu începutul anului, s-au micșorat cu 248,0 mil. lei și la situația din 31 iulie 2019 au constituit
155,0 mil. lei.
Bugetele locale

Veniturile totale ale bugetelor locale la finele lunii iulie 2019 au constituit 9 920,8 mil. lei și comparativ
cu perioada similară a anului 2018, acestea sunt mai mari cu 19,9% (1 649,5 mil. lei). Circa 73,3 la sută sau
7 274,2 mil. lei au constituit transferurile de la bugetul de stat. În 7 luni, autoritățile publice locale au
acumulat venituri din impozite și taxe în sumă de 2 238,2 mil. lei (22,6% din veniturile totale). De asemenea,
au fost obținute alte venituri în sumă de 381,1 mil. lei și granturi primite în sumă de 27,3 mil. lei. .
Partea de cheltuieli și active nefinanciare a fost executată în sumă de 9 830,8 mil. lei, ceea ce este cu
30,0% (2 270,0 mil. lei) mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2018.
Executarea bugetelor locale s-a încheiat cu excedent în sumă de 90,0 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor locale, comparativ cu începutul anului, s-au
majorat cu 42,8 mil. lei și la situația din 31 iulie 2019 au constituit 1 380,8 mil. lei, inclusiv 66,5 mil. lei – la
proiecte finanțate din surse externe.
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Bugetul public național

În 7 luni ale anului 2019, veniturile totale ale bugetului public naţional au constituit 35 019,5 mil. lei,
fiind în creștere cu 6,6 % (2 180,1 mil. lei) față de aceeași perioadă a anului trecut.
Cheltuielile și activele nefinanciare au însumat 37 131,2 mil. lei, cu 16,9% (5 356,2 mil. lei) mai mult
comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Executarea bugetului public național s-a încheiat cu deficit de 2 111,7 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

Fondurile
Asigurării
Obligatorii de
Asistență Medicală

Bugetele
Locale

35 019,5

21 682,0

13 237,5

3 727,5

9 920,8

Transferuri primite

7,9

5 319,3

943,8

7 274,2

Dobînzi încasate

3,1
12 792,3

3 975,5

9 830,8

Venituri, total

Cheltuieli și active nefinanciare, total

37 131,2

24 080,9
13 537,3

Transferuri acordate

7,9
3,1

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

-2 111,7

-2 398,9

445,2

-248,0

90,0

* cu excluderea transferurilor în cadrul bugetului public național în sumă de 13 545,2 mil. lei și dobînzilor la împrumuturile în interiorul sistemului
bugetar în sumă de 3,1 mil. lei.,

La situația din 31 iulie 2019, soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale
bugetului public naţional au constituit 5 666,1 mil. lei, dintre care 1 773,3 mil. lei – la proiecte finanțate din
surse externe.
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