
Anexa nr.1

- lei -
Denumirea posturilor bilanţiere

începutul anului finele anului
A 1 2

A DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI ŞI CASA 6.247.622.418 8.876.178.685
B ALTE ACTIVE 2.218.499 979.693
C DEFICITE , total, 22.944.510.412 28.688.720.167

din care:

C1
SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din 
care: 19.468.857.234 25.213.066.989

c11 Deficit al bugetului de stat 19.468.857.234 25.213.066.989

C2 SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat " total 
din care: 2.261.036.842 2.261.036.842

c22 Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat 2.261.036.842 2.261.036.842

C3 SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru șomaj " total, 
din care: 55.055.971 55.055.971

c32 Deficit al bugetului asigurărilor pentru șomaj  55.055.971 55.055.971

C4 SECTORUL 05 "Bugetul fondului național unic de asigurări 
sociale de sănătate " total, din care: 1.159.560.365 1.159.560.365

c41 Deficit al  bugetului fondului național unic de asigurări sociale 
de sănătate    1.159.560.365 1.159.560.365
TOTAL ACTIV 29.194.351.329 37.565.878.545

A DISPONIBILITĂŢI  ŞI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA 
TREZORERIA STATULUI 15.936.237.795 17.882.144.425

a1 Disponibilităţi ale instituţiilor publice în conturi deschise la 
Trezoreria Statului 7.078.805.210 6.478.439.691

a2 Disponibilităţi ale operatorilor economici  în conturi deschise la 
Trezoreria Statului 2.847.576.068 4.540.443.388

a3 Disponibil din sume reprezentând garanție de bună execuție 971.000.515 1.288.274.537

a4 Disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare și 
cofinanțarea/prefinanțarea acestora 1.573.278.765 1.435.778.203

a5 Depozite constituite din disponibilităţi ale instituţiilor publice și 
ale operatorilor economici 961.496.500 778.336.000

a6 Disponibilităţi în conturi deschise la Trezoreria Operativă 
Centrală 2.131.441.437 2.457.410.282

a7 Contul României de resurse proprii al Uniunii Europene 59.599.697 609.916.821

a8 Disponibilităţi din certificate de depozit ale populaţiei 313.039.603 293.545.503
B CONTURI DE DECONTARE ŞI ALTE PASIVE 3.187.431 22.956.110
C EXCEDENTE, total, 13.254.926.103 19.660.778.010

din care:

C1 SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din 
care: 3.448.593.336 7.286.922.278

c12 Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din 
sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor 0 12.874.602

c13 Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile 0 26.679.308

c14 Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral 
venituri proprii 0 2.881.622.738

c15 Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii 
și subvenții 0 247.662.473

c16 Excedent al bugetului aferent activității din privatizare 0 50.873.081
c17 Excedent al bugetului Fondului pentru mediu, total: 1.202.686.898 1.598.039.888
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 -din care în depozite 1.100.000.000 1.200.000.000



c18 Excedent al bugetului trezoreriei statului 2.245.906.438 2.469.170.188

C2 SECTORUL 02 "Administrația publică locală" total, din 
care: 4.374.944.247 6.482.460.963

c21 Excedent al bugetului local 4.374.944.247 5.939.977.076

c22 Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în 
anul curent şi reportate în anul următor 0 9.567.539

c23 Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în 
anul curent şi reportate în anul următor 0 9.042.336

c24 Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din 
sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor 0 626.837

c25 Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile 0 7.873.626

c26 Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral 
venituri proprii 0 488.172.993

c27 Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii 
și subvenții 0 27.200.556

C3 SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat " total, 
din care: 4.071.065.693 4.298.597.581

c31 Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă 
și boli profesionale, total:  4.071.065.693 4.298.597.581
 -din care în depozite 3.809.667.000 4.071.065.000

C4 SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru șomaj " total, 
din care: 1.360.322.827 1.592.797.188

c41 Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor 
salariale, total : 1.360.322.827 1.592.797.188
 -din care în depozite 0 1.360.322.000
TOTAL PASIV 29.194.351.329 37.565.878.545


