MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Raport privind execuţia bugetară pe trimestrul al III-lea al anului 2012
Conform datelor operative pe trimestrul al III-lea al anului 2012, veniturile
bugetului general consolidat s-au realizat în proporţie de 94,4%, în timp ce
cheltuielile s-au efectuat în proporţie de 96,3 %, fapt care a condus la un deficit de 0,38 miliarde lei, faţă de ţinta stabilită pe acest trimestru de + 0,6 miliarde lei (Anexa
nr.1)
Abaterile înregistrate pe partea de venituri faţă de ţintele stabilite, au fost
compensate parţial de economiile înregistrate la cheltuieli, dar se estimează că
evoluţia execuţiei bugetare pe primele nouă luni ale anului se află în limite care nu
periclitează

realizarea

principalului

obiectiv

al

politicii

bugetare,

respectiv

încadrarea în deficitul anual de 2,2% din PIB.
1. Veniturile bugetului general consolidat au fost în sumă de 48,0 mld. lei
reprezentând 7,9% din PIB din care venituri fiscale 4,7% din PIB, contribuţii de asigurări
sociale 2,1% şi venituri nefiscale 0,7% din PIB.
Veniturile încasate la bugetul general consolidat (Anexa nr.2), din activitatea
economică (fără fonduri de la Uniunea Europeană pre şi post-aderare) au fost în sumă de
46 mld. lei, reprezentând 7,8% ca pondere în PIB şi un grad de încasare faţă de ţinta
estimată pentru trimestrul al III-lea de 98,5%.
Veniturile fiscale s-au realizat în proporţie de 95,5% şi au reprezentat 4,7% ca
raport în PIB, în cadrul acestora înregistrându-se evoluţii favorabile în cazul încasărilor din
accize (104,1%); alte impozite pe venit, profit şi castiguri din capital (122,9%) şi alte
impozite şi taxe pe bunuri şi servicii (122,8%).

1

Faţă de estimările pe trimestrul III s-au înregistrat discrepanţe la încasările din
impozitul pe profit (97,5%); impozitul pe salarii şi venit (93,5%); impozitele şi taxele
pe proprietate (84,8%); TVA (92,1%) şi taxele pe utilizarea bunurilor (89,7%).

Structura veniturilor bugetului general consolidat
în trimestrul al III-lea al anului 2012
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Veniturile nefiscale au fost în sumă de 4,5 mld. lei şi au reprezentat 0,7% ca raport
în PIB, iar gradul de realizare faţă de programul de încasări a fost de 116,8%.
Depăşirea programului de încasări s-a datorat în principal evoluţiei pozitive faţă
nivelul prognozat al încasărilor din vărsăminte din veniturile nete ale BNR, dividendele
plătite de întreprinderile de stat, precum şi din concesiuni şi închirieri.
Încasările din contribuţii de asigurări au reprezentat 2,1% ca raport în PIB şi au
înregistrat un grad de realizare de 100,6% faţă de programul de încasări.
2. Cheltuielile bugetului general consolidat (Anexa nr.2), în trimestrul al III-lea al
anului 2012 au fost în sumă de 48,4 mld. lei, reprezentând 8% ca pondere în PIB şi au
fost sub ţinta trimestrială stabilită de 50,3 mld. lei.
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Cheltuielile de personal, prezentate detaliat în Anexele nr.3 şi 4, s-au realizat în
proporţie de 96,4% faţă de programul pe trimestrul al III-lea iar ca procent în PIB s-au
diminuat cu 0,1 pp.
Structura cheltuielilor bugetului general consolidat
în trimestrul al III-lea al anului 2012
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S-au mai înregistrat plăţi sub ţintele trimestriale la cheltuieli cu dobânzile (92%);
asistenţa socială (98,7%); subvenţii (93,6%) în timp ce în cazul plăţilor cu bunuri şi
servicii s-au înregistrat depăşiri ale programului trimestrial de încasări cu 7,6%.
Plăţile pentru proiectele cu finanţare din fonduri UE au continuat să crească,
înregistrându-se o depăşire a programului trimestrial de încasări cu 13,6%.
Cheltuielile cu investiţiile în trimestrul al III-lea au totalizat în termeni nominali 8,4
miliarde lei şi au reprezentat 1,4% ca procent din PIB.
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