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Conform datelor operative, execuţia bugetară pe primul trimestru al anului 2012 

relevă respectarea principalelor ţinte bugetare stabilite pentru această perioadă.  

Veniturile bugetului general consolidat s-au realizat în proporţie de 95,8%, în 

timp ce cheltuielile s-au efectuat în proporţie de 94,3%, fapt care a condus la un deficit 
de 3,4 mld. lei, sub limita de 4,3 mld. lei stabilită ca ţintă pe acest trimestru (Anexa nr. 1). 

            Conform datelor preliminare, deficitul înregistrat se află în limitele stabilite prin 

Memorandumul de Politici Economice şi Financiare încheiat cu FMI, Comisia 
Europeană şi Banca Mondială acesta având o formulă de calcul diferită, pornind de la o 

ţintă de 3,1 mld. lei ajustată cu valoarea cheltuielilor de investiţii ce depăşesc plafonul de 

6,7 mld. lei.  

  Abaterile înregistrate pe partea de venituri faţă de ţintele stabilite, au fost 

compensate de economiile înregistrate la cheltuieli şi, prin urmare, se poate estima că 

evoluţia pe perioada 1 ianuarie - 31 martie a.c. se află în limite care nu periclitează 

realizarea principalului obiectiv al politicii bugetare, respectiv încadrarea în deficitul anual 
de 1,9% din PIB. 

         1. Veniturile încasate la bugetul general consolidat (Anexa nr. 2), din resurse 

economice (fără fonduri de la Uniunea Europeană pre şi post-aderare) au fost în sumă de 

43,9 mld. lei, gradul de încasare faţă de ţinta estimată pentru trimestrul I fiind de 99,3%.          

         Este de asemenea de constatat că veniturile fiscale şi contribuţiile de asigurări 
sociale s-au realizat în proporţie de 102,0%; nerealizarea programului la TVA (95,8%) şi 
accize (95,2%) fiind compensată de evoluţia favorabilă înregistrată la impozit pe 



 
 

2

salarii şi venit (116,7%), contribuţii de asigurări sociale (104,1%), impozit pe profit 
(106,1%), alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital (122,8%), alte impozite 
şi taxe pe bunuri şi servicii (157,9%). 

 

Structura  veniturilor  bugetului general consolidat în primul trimestru 
al anului 2012
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Un decalaj important faţă de estimările trimestriale, s-a înregistrat la veniturile 
nefiscale (-19,5%). Acestea au înregistrat o rămânere în urmă, datorită scăderii 

dividendelor care trebuiau plătite de întreprinderile de stat. 
 

    2. Cheltuielile bugetului general consolidat (Anexa nr. 2), în sumă de 49,1 mld. 
lei, au fost sub ţinta trimestrială stabilită de 52,0 mld. lei.  
 
 Cheltuielile de personal, prezentate detaliat în Anexa nr. 3 şi Anexa nr. 4, s-au 

realizat în proporţie de 99,4% faţă de estimări, rezultat al economiilor înregistrate la 

bugetul de stat dar şi o depăşire a estimărilor la nivelul administraţiilor locale. 
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Evoluţia cheltuielilor bugetului general consolidat în primul trimestru al 
anului 2012

0,0

6.000,0

12.000,0

18.000,0
milioane lei

Program 9.659,2 7.416,1 2.678,9 1.366,0 3.679,7 16.907,3 10.312,1

Realizări 9.597,9 7.029,1 2.668,4 1.416,3 3.469,5 16.799,5 8.070,5
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Cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost cu 5,2% sub programul trimestrial stabilit. 

Reducerea s-a înregistrat la bugetul de stat -203,9 mil. lei, bugetul asigurărilor sociale 
de stat -20,4 mil. lei, fondul special pentru asigurările sociale de sănătate -211,8 mil. 
lei, iar depăşirea s-a înregistrat la nivelul administratiilor locale + 188,5 mil. lei.  

Cheltuielile cu dobânzile s-au efectuat la nivelul prevăzut în programul trimestrial, 

iar Subvenţiile au fost cu 3,7% mai mari faţă de prevederile programului aferent. 

 Cheltuielile cu asistenţa socială au fost realizate în proporţie de 99,4%. 

         Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele 

aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, s-au efectuat în 

suma de 7,3 mld. lei, reprezentand 82,0% din prevederile programului pe timestrul I al 

anului 2012. 

Plăţile pentru proiectele cu finanţare din fonduri UE au continuat să crească, 
realizându-se în proporţie de 94,3% faţă de prevederile programului aferent. 

          Conform datelor operative, execuţia bugetului general consolidat pe primul 
trimestru al anului 2012, s-a încheiat cu un deficit de - 3,4 mld. lei, respectiv - 0,56 % 

din PIB, încadrându-se în ţinta de deficit stabilită cu organismele financiare internaţionale.  
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Conform Scrisorii de Intenţie, ţinta deficitul bugetului general consolidat se 

calculează pornind de la 3,1 mld. lei care se ajustează în jos cu valoarea cheltuielilor de 

investiţii care depăşesc plafonul de 6,7 mld. lei.  

 


