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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 

ORDIN Nr. 2443 
 

Ministrul finanţelor publice, 
 
În temeiul prevederilor art. 6 lit.a) şi ale art.10 alin.(4) din Hotărârea 

Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5^1 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-
financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările 
ulterioare, ţinând cont de condiţionalităţile cuprinse în Aranjamentul stand-
by de tip preventiv, încheiat cu Fondul Monetar Internaţional, 

 
emite următorul  

ORDIN 
 

privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-
financiari, de către operatorii economici reclasificaţi în sectorul 

administraţiei publice  
 

ART. 1 

          (1) Operatorii economici nominalizaţi potrivit art. 2 alin.4 din prezentul 
ordin, au obligaţia raportării lunare şi trimestriale la Ministerul Finanţelor 
Publice a indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în anexele nr. 1-5, în 
termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de 
raportare, astfel: 

         a) lunar datele prevăzute în Anexele  1, 2, 3 şi 5;   
       b) trimestrial datele prevăzute în Anexa 4.  
 

          (2) Pentru datele anuale, anexele 1 - 5 se vor transmite astfel: 
                 a)  până la 25 ianuarie anul următor date preliminare;  
             b) până la 5 martie anul următor, date revizuite conform ultimelor 
informaţii privind datele contabile pentru anul precedent; 
             c) până la 25 mai anul următor date finale pe baza situaţiilor 
financiare anuale întocmite potrivit Legii contabilităţii nr.82/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   

  
 (3) Datele revizuite transmise conform prevederilor de la alin.(2) lit.b) 

se vor verifica cu cele din situaţiile financiare anuale. În situaţia unor abateri 
semnificative între raportările revizuite şi cele finale se vor transmite, în 
termen de 5 zile de la încheierea raportărilor finale, explicaţii privind 
cauzele acestor abateri. 

  
 (4) Prima raportare se va efectua la data de 25 octombrie 2011 

pentru perioada de raportare 1 ianuarie – 30 septembrie 2011. 
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 (5) Structura formularelor prevazute în anexele 1 - 5 va putea fi  
revizuită în cazul în care modificările legislative şi cerinţele de date impun 
acest lucru. 
 

ART. 2 
(1) Raportarea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi la art.1 

se va face prin completarea formularului inteligent de declaraţie S1001, 
descărcat de pe site-ul internet al Ministerului Finanţelor Publice  

 
(2) Transmiterea formularului S1001 completat se va face utilizând 

serviciile portalului e-guvernare. Declaraţia se semnează electronic cu 
semnǎtura digitalǎ utilizată de operatorul economic la depunerea 
declaraţiilor fiscale. 

 
(3)  Pe site-ul MFP se publică spre consultare ghidul de completare 

şi transmitere a formularului S1001. 
 

  (4) Lista operatorilor economici care raportează formularul S1001 
se publică pe site-ul MFP.  
            

  (5) Explicaţiile privind diferenţele semnificative prevăzute la art.1 
alin.(3) se vor trimite în format electronic, la adresa de email   
monitorizare@mfinante.gov.ro  

 
ART. 3 

Operatorii economici prevăzuţi la art.1, Direcţia Generală de Sinteză 
a Politicilor Bugetare, Direcţia Generală de Legislaţie şi Reglementare în 
Domeniul Activelor Statului şi Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiilor, 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 
ART. 4 

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează 
conform prevederilor legale în vigoare. 

 
ART. 5 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
Bucureşti 22 august 2011. 

 
 
 
 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE, 
 

Gheorghe IALOMIŢIANU 
 


