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Raport privind execuţia bugetară pe trimestrul al II-lea
al anului 2013
Conform datelor operative, deficitul bugetului general consolidat pe
trimestrul al II-lea al anului 2013 s-a încadrat în ţinta prevăzută în programarea
bugetară trimestrială şi agreată cu partenerii internaţionali.
Deficitul înregistrat a fost de 2,4 miliarde lei (0,39 % din PIB), mai mic decât
ţinta stabilită pentru trimestru II, de 2,6 miliarde lei (0,42% din PIB).
1. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 50,5 miliarde lei, au
reprezentat 8,1% din PIB şi s-au realizat în proporţie de 94,2% din estimările
trimestriale.
Veniturile încasate (Anexa nr. 2), din activitatea economică (fără fonduri de la
Uniunea Europeană pre şi post-aderare) au fost în sumă de 48,4 miliarde lei,
reprezentând 7,8% ca pondere în PIB şi un grad de încasare faţă de ţinta estimată pentru
trimestrul al II –lea de 96,0%.
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Veniturile fiscale s-au realizat în proporţie de 95,5%, iar încasările pe principalele
categorii de impozite componente, comparativ cu programul de încasări stabilit pentru
trimestru al II-lea al anului 2013, au înregistrat următoarea evoluţie:
9 Încasările din impozitul pe profit au înregistrat un grad de colectare de
92,4%, această nerealizare fiind determinată în principal de regularizarea
plăţilor din anul anterior efectuate de băncile comerciale în trimestrul al II-lea;.
9 Încasările din impozitul pe venit au fost aproape de nivelul programului de
încasari stabilit pentru trimestrul al II-lea, înregistrând un grad de colectare de
99,1%;
9 Încasările din impozitele şi taxele pe proprietate s-au realizat în proporţie de
122,0%, ceea ce arată faptul că majorarea impozitelor pe clădiri pentru
persoanele fizice de către unele dintre administraţiile locale nu a afectat
colectarea;
9 Încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost sub programul de încasări
stabilit pentru trimestrul II, înregistrând un grad de colectare de 92,7%, în
condiţiile în care comparativ cu trimestrul al II-lea al anului 2012 încasările au
crescut cu 3,3% iar rambursările de taxă au fost cu 28,9% mai mari;
9 Încasările din accize au fost în sumă de 5,4 miliarde lei (0,9% din PIB) şi s-au
realizat în proporţie de 89,6%;
9 Încasările din impozitul pe comerţ exterior şi tranzacţiile internaţionale sau realizat în proporţie de 83,5%, pe fondul reducerii importurilor din zona
extracomunitară;
9 Încasările din taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor
sau pe desfăşurarea de activităţi au înregistrat o depăşire a programului
(+129,8%), datorită încasării taxelor de licenţă pentru acordarea drepturilor de
utilizare a frecvenţelor radio.
Încasările din contribuţii de asigurări au reprezentat 2,1% din PIB şi au înregistrat
un grad de realizare de 99,2% faţă de program, înregistrând un nivel al colectării peste
programul de încasări în cazul bugetului asigurărilor sociale de stat (101,7%) şi sub nivelul
estimat în cazul bugetului de asigurări pentru şomaj (95,3%) şi al bugetului fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate (97,7%).
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Veniturile nefiscale au fost în sumă de 5,3 miliarde lei (0,9% din PIB) şi au
înregistrat un grad de realizare faţă de programul estimat de 91,6%.
Sumele primite de la Uniunea Europeană, încasate în trimestrul al II-lea al anului
2013, au reprezentat 0,3% din PIB şi un grad de realizare faţă de nivelul programului
trimestrial de încasări de 67,8%.

2. Cheltuielile bugetului general consolidat (Anexa nr. 2), în al II-lea trimestru
al anului 2013 au fost în sumă de 52,9 miliarde lei, reprezentând 8,5% ca pondere în
PIB.
Comparativ cu ţinta trimestrială, cheltuielile s-au redus cu 3,3 miliarde lei, de la 56,2
miliarde lei cât a reprezentat ţinta trimestrială, la 52,9 miliarde lei realizări efective, ceea
ce a determinat un grad de efectuare a acestora de 94,2%.

Cheltuielile de personal, prezentate detaliat în Anexele nr. 3 şi 4, au fost în sumă
de 11,6 miliarde lei (1,9% din PIB) şi s-au realizat în proporţie de 101,2% faţă de
programul trimestrial. Plăţi peste nivelul stabilit au fost înregistrate la bugetul Companiei
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (107,9%) ca urmare a plăţii unor drepturi
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salariale acordate în baza unor hotărâri judecătoreşti şi la bugetul unităţilor administrativ
teritoriale (108,8%), celelalte bugete componente ale bugetului general consolidat
înregistrând plăţi sub nivelul celor programate pentru trimestrul al II-lea.
De asemenea s-au înregistrat plăţi sub ţintele trimestriale în cazul cheltuielilor cu
bunuri şi servicii; dobânzi; asistenţa socială; subvenţii; plăţile pentru proiectele cu
finanţare din fonduri UE .
Cheltuielile cu bunuri şi servicii au reprezentat 1,4% din PIB şi s-au realizat în
proporţie de 93,8% faţă de programul trimestrial. În structură s-au înregistrat plăţi sub
programul trimestrial de încasări la toate bugetele componente ale bugetului general
consolidat mai puţin la bugetul unităţilor administrativ teritoriale unde s-a înregistrat o
depăşire a programului trimestrial de plăţi cu 10,2%, ca urmare a accelerării procesului de
plată a arieratelor.
Cheltuielile cu dobânzile au fost în termeni nominali de 3,3 miliarde lei (0,5% din
PIB) şi au înregistrat un grad de realizare de 85,8%.
Cheltuielile cu asistenţa socială au reprezentat 2,7% din PIB şi s-au efectuat în
proporţie de 98,7% faţă de programul trimestrial, diminuarea înregistrîndu-se în principal
la bugetul de stat şi bugetele de asigurări.
Plăţile pentru proiectele cu finanţare din fonduri UE au reprezentat în trimestrul
al II-lea al anului, 0,5% din PIB şi s-au efectuat în proporţie de 96,4%.
Cheltuielile pentru investiţii (includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente
programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe), în trimestrulal II-lea al
anului 2013, au totalizat în termeni nominali 6,2 miliarde lei şi au reprezentat 1,0% din
PIB.
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