Raport
privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național
la situația din 31 mai a anului 2022
Bugetul de stat




În 5 luni ale anului 2022, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 21 241,9 mil. lei, inclusiv:
veniturile generale și colectate – 21 133,5 mil. lei,
veniturile proiectelor finanțate din surse externe – 108,4 mil. lei.
Veniturile bugetului de stat (mil. lei)
Devieri 2022 față de 2021
2022

2021
(+/-)

%

Veniturile bugetului de stat, total

21 241,9

17 424,0

3 817,9

21,9 %

1. Veniturile generale și colectate

21 133,5

17 274,5

3 859,0

22,3%

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

9 782,5

7 737,5

2 045,0

26,4%

12 573,8

10 200,9

2 372,9

23,3 %

545,1

470,7

74,4

15,8%

1.1.4 Restituiri TVA și accize

-1 767,9

-1 134,6

633,3

55,8 %

2. Veniturile proiectelor finanțate
din surse externe

108,4

149,5

-41,1

27,5 %

*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.

Structura veniturilor Bugetului de Stat, conform clasificației economice
mil. lei

20182,6
16412,4

96,1
Impozite și taxe

205,8

Granturi primite

962,8

Alte venituri

803,5

0,4

2,3

Transferuri
2022

2021

Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului de stat au constituit 25 546,2 mil. lei. Comparativ
cu perioada similară a anului 2021, acestea sunt mai mari cu 19,2 la sută (4 115,7 mil. lei).
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Structura cheltuielilor Bugetului de Stat, conform clasificației economice
mil. lei
14 948,2

13 111,7

3 552,4
3 083,6
1 906,3
741,1

648,5

984,3

1 319,5
817,4

1 122,1

944,4
85,8

Cheltuieli de
personal

Bunuri și
servicii

Dobînzi

Subvenții

144,1

Granturi
acordate

1 280,9
661,0

193,3
Prestații
sociale

Alte
cheltuieli

Transferuri

925,8

Mijloace fixe

224,0 278,5
Stocuri de
materiale

Anul 2022

1,5

2,3

Alte active
nefinanciare

Anul 2021

Executarea bugetului de stat, la finele lunii mai a anului 2022 s-a încheiat cu deficit în sumă de
4 304,3 mil. lei. Sursele de finanțare a deficitului s-au format din:
 surse interne în sumă de (-679,5 mil. lei);
 surse externe în sumă de 2 651,0 mil.lei;
 modificarea soldului mijloacelor bănești în sumă de 2 332,8 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat la situația din 31 mai 2022 au constituit
6 721,3 mil. lei, dintre care 1 213,7 mil. lei – la proiecte finanțate din surse externe.
Bugetul asigurărilor sociale de stat

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor
sociale de stat au constituit 13 991,5 mil. lei,
care comparativ cu perioada respectivă a anului
trecut sunt mai mari cu 15,5% (1 874,4 mil. lei),
7 250,7 (51,8%)
dintre care:

veniturile proprii au constituit 7 250,7
mil. lei, cu 14,6% (921,2 mil. lei) mai mult
comparativ cu perioada similară a anului trecut,
6 740,8 (48,2%)

transferurile de la bugetul de stat au
constituit 6 740,8 mil. lei, cu 16,5% (953,2 mil.
lei) mai mult comparativ cu perioada similară a
Transferuri de la bugetul de stat
Venituri proprii
anului 2021.
Partea de cheltuieli și active nefinanciare a fost executată în sumă de 13 276,8 mil. lei, cu 15,1 %
(1 743,2 mil. lei) mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021.
Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la finele lunii mai a anului 2022, s-a încheiat cu
excedent în sumă de 714,7 mil. lei.

Structura veniturilor, mil. lei
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Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 714,7 mil.
lei.
Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

Veniturile totale ale fondurilor
asigurării obligatorii de asistență medicală
au constituit 4 551,6 mil. lei și comparativ cu
aceeași perioadă a anului 2021 sunt mai mari
2 527,6 (55,5%)
cu 8,6% (358,6 mil. lei), dintre care:
 veniturile proprii au constituit 2 527,6
mil. lei, cu 12,4% (279,6 mil. lei) mai mult
comparativ cu perioada similară a anului
trecut,
 transferurile de la bugetul de stat au
2 024,0 ( 44,5%)
constituit 2 024,0 mil. lei, cu 4,1% (79,0 mil.
lei) mai mult comparativ cu perioada
Venituri proprii
Transferuri de la bugetul de stat
respectivă a anului 2021.
Cheltuielile și activele nefinanciare au constituit 4 824,8 mil. lei, fiind în creștere cu 5,1 % (233,0
mil. lei) față de aceeași perioadă a anului precedent.
Executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală s-a încheiat cu deficit în sumă de 273,2
mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală la
situația din 31 mai 2022 au constituit 401,5 mil. lei.

Structura veniturilor, mil. lei

Bugetele locale

Veniturile totale ale bugetelor locale la finele lunii mai 2022 au constituit 8 724,7 mil. lei și comparativ
cu perioada respectivă a anului 2021, acestea sunt mai mari cu 16,9% (1 260,6 mil. lei), dintre care :
 transferurile de la bugetul de stat au constituit 6 183,4 mil. lei și sunt cu 15,0% (804,3 mil. lei) mai
mari comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent,
 veniturile proprii au constituit 2 541,3 mil. lei, cu 21,9% (456,3 mil. lei) mai mari comparativ cu
perioada similară a anului trecut.

Structura veniturilor Bugetelor locale, conform clasificației economice
mil. lei

6 183,4
5 379,1

2 125,4

1 782,0

90,7

Impozite și taxe

47,4

Granturi primite

325,2

Alte venituri

255,6

Transferuri
2022

2021
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Partea de cheltuieli și active nefinanciare a fost executată în sumă de 8 129,9 mil. lei, ceea ce este cu
19,5% (1 326,9 mil. lei) mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2021.
Executarea bugetelor locale s-a încheiat cu excedent în sumă de 594,8 mil. lei.
Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor locale la situația din 31 mai 2022 au constituit
2 735,6 mil. lei, dintre care 164,2 mil. lei – la proiecte finanțate din surse externe.
Bugetul public național

În 5 luni ale anului 2022, veniturile totale ale bugetului public naţional cu consolidarea transferurilor și
dobînzilor au constituit 33 559,7 mil. lei, fiind în creștere cu 19,5 % (5 477,3 mil. lei) față de aceeași perioadă
a anului trecut .
Cheltuielile și activele nefinanciare cu consolidarea transferurilor și dobînzilor au însumat 36 827,7
mil. lei, cu 17,9% (5 584,6 mil. lei) mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Executarea bugetului public național s-a încheiat cu deficit în sumă de 3 268,0 mil. lei.
La situația din 31 mai 2022, soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale
bugetului public naţional au constituit 10 573,1 mil. lei, dintre care 1 377,9 mil. lei – la proiecte finanțate din
surse externe.
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

33 559,7

21 241,9

13 991,5

4 551,6

8 724,7

Transferuri primite

0,4

6 740,8

2 024,0

6 183,4

Dobînzi încasate

1,4
13 276,8

4 824,8

8 129,9

Venituri, total

Cheltuieli și active nefinanciare, total

36 827,7

25 546,2
14 948,2

Transferuri acordate

0,4

Dobînzi achitate

1,4

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

-3 268,0

-4 304,3

714,7

-273,2

594,8

Sold de mijloace bănești

10 573,1

6 721,3

714,7

401,5

2 735,6

* cu consolidarea transferurilor în cadrul bugetului public național în sumă de 14 948,6 mil. lei și dobînzilor la împrumuturile în interiorul sistemului
bugetar în sumă de 1,4 mil. lei.
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