MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Raport privind execuţia bugetară pe trimestrul I al anului 2013
Conform datelor operative, deficitul bugetului general consolidat pe primele
trei luni a fost de 4,19 miliarde lei (0,67 % din PIB), fiind sub ţinta prevăzută în
programarea bugetară trimestrială şi agreată cu partenerii internaţionali de 4,5
miliarde lei.
1. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 47.037,6 milioane lei, au
reprezentat 7,5% din PIB şi s-au realizat în proporţie de 92,7% 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 46.074 milioane lei,
reprezentând 7,4% ca pondere în PIB şi un grad de încasare faţă de ţinta estimată pentru
trimestrul I de 98,2%.
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Veniturile fiscale s-au realizat în proporţie de 97%, iar încasările pe principalele
categorii de impozite componente, comparativ cu programul de încasări stabilit pentru
primul trimestru al anului 2013, au înregistrat următoarea evoluţie:
9 Încasările din impozitul pe profit au înregistrat un grad de colectare de
82,4%, această nerealizare fiind determinată de modificările cu privire la
termenele de regularizare a plăţilor din anul anterior.
9 Încasările din impozitul pe venit au depăşit nivelul estimat pentru primul
trimestru, înregistrând un grad de colectare de 100,7% ;
9 Încasările din impozitele şi taxele pe proprietate s-au realizat în proporţie
de 100,9%, 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 depăşit programul de încasări
stabilit pentru trimestrul I, înregistrând un grad de colectare de 101,4%, ceea
ce arată faptul că măsura plăţii TVA la încasare nu a creat un gol temporar
de venituri bugetare care să afecteze negativ colectarea pe trimestrul I;
9 Încasările din accize au fost sub programul de încasări stabilit pe primul
trimestru (98,1%), în condiţiile în care în anul 2013 s-au înregistrat majorări
ale accizei la motorină, precum şi a cursului de schimb luat în calcul la plata
accizelor.

Veniturile nefiscale au fost în sumă de 3.866,1 milioane lei (0,6% din PIB) şi au
înregistrat un grad de realizare faţă de programul estimat de 100,5%, evoluţia pozitivă a
încasărilor înregistrându-se în principal la administratiile locale.
Încasările din contribuţii de asigurări au reprezentat 2,1% din PIB şi au înregistrat
un grad de realizare de 100,5% faţă de program, ca urmare a unei colectari peste nivelul
estimat (+1,8%) la bugetul asigurarilor sociale.
De asemenea, o nerealizare faţă de estimarile trimestriale s-a înregistrat şi la sumele
primite de la UE şi donaţii (29,8%), în condiţiile în care plăţile pentru unele programe nu au
fost deblocate.
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2. Cheltuielile bugetului general consolidat (Anexa nr. 2), în primul trimestru al
anului 2013 au fost în sumă de 51.226,3 milioane lei, reprezentând 8,2% ca pondere în
PIB.
Comparativ cu ţinta trimestrială, cheltuielile s-au redus cu 4.030,7 milioane lei, de la
55.256,9 milioane lei cât a reprezentat ţinta trimestrială, la 51.226,3 milioane lei realizări
efective, ceea ce a determinat un grad de efectuare a acestora de 92,7%.

Cheltuielile de personal, prezentate detaliat în Anexele nr. 3 şi 4, au fost în sumă
de 11.512,3 milioane lei (1,8% din PIB) şi s-au realizat în proporţie de 100% faţă de
programul trimestrial.
S-au înregistrat plăţi sub ţintele trimestriale la bunuri şi servicii; dobânzi; asistenţa
socială; subvenţii; plăţile pentru proiectele cu finanţare din fonduri UE .
Cheltuielile cu bunuri şi servicii au reprezentat 1,3% din PIB şi s-au realizat în
proporţie de 94,2% faţă de programul trimestrial. În structură s-au înregistrat plăţi sub
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programul trimestrial de încasări la toate bugetele componente ale bugetului general
consolidat.
Cheltuielile cu dobânzile au fost în termeni nominali de 3.042,3 milioane lei (0,5%
din PIB) şi au înregistrat un grad de realizare de 97,1%.
Cheltuielile cu asistenţa socială au reprezentat 2,7% din PIB şi s-au efectuat în
proporţie de 98% faţă de programul trimestrial, diminuarea înregistrîndu-se în principal la
bugetul asigurărilor sociale de stat.
Cheltuielile pentru investiţii (includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente
programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe), în primul trimestru al
anului 2013, au totalizat în termeni nominali 6,0 miliarde lei şi au reprezentat 0,96% din
PIB.
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