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Raport privind execuţia bugetară pe trimestrul al II-lea al anului 2012 

 

Conform datelor operative, execuţia bugetară pe al II-lea trimestru al anului 2012 

relevă respectarea principalelor ţinte bugetare stabilite pentru această perioadă.  

Veniturile bugetului general consolidat s-au realizat în proporţie de 96,3%, în 

timp ce cheltuielile s-au efectuat în proporţie de 95%, fapt care a condus la un deficit de 
3,4 mld. lei, sub limita de 4,2 mld. lei stabilită ca ţintă pe acest trimestru (Anexa nr. 1). 

   1. 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 

45,8 mld. lei, gradul de încasare faţă de ţinta estimată pentru trimestrul II fiind de 101,8%.          

Este, de asemenea, de constatat că veniturile fiscale şi veniturile nefiscale s-au 

realizat în proporţie de 101% şi respectiv 114,7%; evoluţia favorabilă înregistrată la 
impozit pe salarii şi venit (104,7%), TVA (105,6%), alte impozite pe venit, profit şi 
câştiguri din capital (103,9%), alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii (108,6%). 
Depaşirile menţionate compensând nerealizarea programului de încasări la impozitul pe 
profit (91,2%), accize (94,3%) şi taxele pe utilizarea bunurilor, (81%)  

Creşterea veniturilor nefiscale faţă de nivelul prognozat în trimestrul al II-lea al 

anului 2012 s-a datorat în principal evoluţiei pozitive faţă nivelul prognozat al încasărilor 

din amenzi, dividendele plătite de întreprinderile de stat, precum şi din concesiuni şi 

inchirieri. 
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Structura veniturilor bugetului general consolidat 
în trimestrul al II-lea al anului 2012
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Impozitul pe 
profit

Impozitul pe 
salarii si 

venit
TVA Accize

Contributii 
de asigurari 

Venituri 
nefiscale

Sume 
primite de la 
UE şi donatii

Alte venituri

 

Nerealizarea programului de încasări în cazul contribuţiilor de asigurări (-1,3%) 
s-a datorat sumelor restituite conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.17/2012, privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări 

sociale de sănătate  precum şi diminuării bazei de calcul, începând cu veniturile din pensii 

aferente lunii mai 2012, în cazul contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate pentru 

persoanele cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei prevăzută de Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 15/2012, privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul 

asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice. Aceste acte normative, cu impact 

asupra veniturilor bugetare, au fost aprobate în urma Deciziilor Curţii Constituţionale care 

au fost publicate după aprobarea Legii bugetului de stat pe 2012. 

De asemenea, o nerealizare faţă de estimarile trimestriale s-a înregistrat şi la  sumele 

primite de la UE şi donaţii (-60,2%). 

 

    2. Cheltuielile bugetului general consolidat (Anexa nr. 2), în sumă de 50,7 mld. 
lei, au fost sub ţinta trimestrială stabilită de 53,4 mld. lei.  
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 Cheltuielile de personal, prezentate detaliat în Anexele nr. 3 şi 4, s-au realizat în 

proporţie de 101,1% faţă de programul pe trimestrul II. Cu toate acestea conform datelor 

cumulate pe perioada 1.01 – 30.06 2012, programul anual a fost realizat în proporţie de 

49,1%, şi prin urmare se menţin în limitele ţintei anuale. 

 

Structura cheltuielilor bugetului general consolidat 
în trimestrul al II-lea al anului  2012
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S-au înregistrat plăţi sub ţintele trimestriale la bunuri şi servicii (99,6%), 

dobânzi (99,7%), asistenţa socială (98,4%), în timp ce subvenţiile au fost cu 11,9% 

mai mari faţă de prevederile programului trimestrial. 

Plăţile pentru proiectele cu finanţare din fonduri UE au continuat să crească, 

realizându-se în proporţie de 96,7% faţă de prevederile programului trimestrial.           

Prin urmare, din analiza realizată pe trimestrul al doilea se poate estima că evoluţia 

pe aceasta perioada se află în limite care nu periclitează realizarea principalului obiectiv al 

politicii bugetare, respectiv încadrarea în deficitul bugetar prevăzut pe anul 2012. 

 


