
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

O R D I N

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.443/2011 privind

reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de către operatorii

economici reclasificați în sectorul administrației publice

Ținând cont de condiționalitățile cuprinse în Aranjamentul stand-by de tip preventiv încheiat cu Fondul Monetar

Internațional,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5

1

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind

măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu

modificările și completările ulterioare, 

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.443/2011

privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor

economico-financiari de către operatorii economici reclasificați

în sectorul administrației publice, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 618 din 31 august 2011, se modifică și se

completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

„O R D I N
privind reglementarea procedurii de raportare 

a indicatorilor economico-financiari de către operatorii
economici reclasificați în sectorul administrației publice 

și de raportare a unor indicatori economico-financiari
prevăzuți în bugetele de venituri și cheltuieli ale

operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral 
ori majoritar de stat”

2. La articolul 1, alineatele (1) și (5) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„Art. 1. — (1) Operatorii economici prevăzuți la art. 2 alin. (4)

au obligația raportării lunare și trimestriale la Ministerul

Finanțelor Publice a indicatorilor economico-financiari prevăzuți

în anexele nr. 1—7, care fac parte integrantă din prezentul ordin,

în termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii

perioadei de raportare, astfel:

a) operatorii economici prevăzuți în lista D menționată la

art. 2 alin. (4) vor raporta lunar datele prevăzute în anexele nr. 1,

2, 3 și 5;

b) operatorii economici prevăzuți în lista D menționată la

art. 2 alin. (4) vor raporta trimestrial datele prevăzute în anexa

nr. 4;

c) operatorii economici prevăzuți în lista C menționată la

art. 2 alin. (4) vor raporta lunar datele prevăzute în anexele nr. 6

și 7;

d) operatorii economici prevăzuți în listele A și B menționate

la art. 2 alin. (4) vor raporta trimestrial date preliminare conform

anexelor nr. 6 și 7.
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(5) Ministerul Finanțelor Publice poate modifica structura

formularelor prevăzute în anexele nr. 1—7 în cazul în care

modificările legislative și cerințele de date impun acest lucru.”

3. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou

alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Operatorii economici prevăzuți în listele A și B care

raportează date prevăzute în anexele nr. 6 și 7 au obligația

transmiterii datelor definitive, astfel:

a) până la 25 mai a anului curent, pentru exercițiul financiar

al anului precedent;

b) până la 25 august a anului curent, pentru semestrul I al

anului curent.”

4. La articolul 2, alineatele (4) și (5) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(4) Listele operatorilor economici care raportează formularul

S1001 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la

adresa www.mfinante.gov.ro, astfel:

— lista A: lista operatorilor economici care funcționează la

nivelul administrației publice centrale;

— lista B: lista operatorilor economici care funcționează la

nivelul administrației publice locale;

— lista C: lista operatorilor economici monitorizați lunar

conform Acordului încheiat cu Fondul Monetar Internațional;

— lista D: lista operatorilor economici reclasificați în sectorul

administrației publice.

(5) Explicațiile privind abaterile semnificative rezultate în

urma aplicării prezentului ordin vor fi trimise în format electronic

la următoarele adrese de e-mail:

a) pentru operatorii economici cuprinși în lista A, la adresa

de e-mail S1001.listaA@mfinante.gov.ro;

b) pentru operatorii economici cuprinși în lista B, la adresa de

e-mail S1001.listaB@mfinante.gov.ro;

c) pentru operatorii economici cuprinși în lista C, la adresa de

e-mail S1001.listaC@mfinante.gov.ro;

d) pentru operatorii economici cuprinși în lista D, la adresa de

e-mail S1001.listaD@mfinante.gov.ro.”

5. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou

alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Operatorii economici care se regăsesc în mai multe liste

vor raporta datele de fiecare dată, la termenele prevăzute la

art. 1, corespunzător anexelor respective.”

6. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou

alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a

Municipiului București urmăresc transmiterea datelor cuprinse

în anexele nr. 6 și 7 pentru operatorii economici prevăzuți în

lista B și aplică prevederile art. 8

1

și 8

2

din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare

la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și

completările ulterioare.”
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7. După articolul 3 se introduce un nou articol,

articolul 3

1

, cu următorul cuprins:

„Art. 3

1

. — Operatorii economici din subordinea autorităților

publice centrale, precum și filialele acestora prezintă situațiile

financiare anuale la Ministerul Finanțelor Publice, în vederea

avizării acestora din punctul de vedere al încadrării în nivelul

veniturilor și cheltuielilor cuprinse în bugetele de venituri și

cheltuieli, conform prevederilor art. 15 alin. (4) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor

măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări

prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările

ulterioare, în termenul legal de depunere a acestora la organul

fiscal în raza căruia sunt arondați.”

8. După anexa nr. 5 se introduc două noi anexe, anexele

nr. 6 și 7, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. I și II care

fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — (1) Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a

indicatorilor economico-financiari de către operatorii economici

reclasificați în sectorul administrației publice, cu modificările și

completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în

Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă

numerotare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.152/2011 privind

raportarea unor indicatori economico-financiari prevăzuți în

bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici cu

capital de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 415 din 14 iunie 2011.

(3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 17 octombrie 2011.

Nr. 2.668.

ANEXA Nr. I
(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 2.443/2011)

Unitatea:

Date preliminare

Date revizuite

Date finale

Monitorizare de către Fondul Monetar Internațional — datorii

Nr. 

crt.

Indicatori U.M. Valoarea

1 2 3 4

1. Datorii totale (1 = 2 + 3) (1 = 7 + 31) lei

2. — curente (2 = 8 + 32) lei

3. — arierate (3 = 4 + 5 + 6) (3 = 9 + 33) lei

4. — principal (4 = 10 + 34 + 35 + 36) lei

5. — dobânzi (5 = 11 + 37) lei

6. — penalități (6 = 12 + 38) lei

7. Buget general consolidat (7 = 8 + 9) (7 = 13 + 19 + 25) lei

8. — curente (8 = 14 + 20 + 26) lei

9. — arierate (9 = 10 + 11 + 12) (9 = 15 + 21 + 27) lei

10. — principal (10 = 16 + 22 + 28) lei

11. — dobânzi (11 = 17 + 23 + 29) lei

12. — penalități (12 = 18 + 24 + 30) lei

13. Buget de stat (13 = 14 + 15) lei

14. — curente lei

15. — arierate (15 = 16 + 17 + 18) lei

16. — principal lei

17. — dobânzi lei

18. — penalități lei

19. Buget local (19 = 20 + 21) lei

20. — curente lei

21. — arierate (21 = 22 + 23 + 24) lei

22. — principal lei

23. — dobânzi lei

24. — penalități lei
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Date preliminare

Date revizuite

Date finale

ANEXA Nr. II
(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 2.443/2011)

Unitatea: 

1 2 3 4

25. Buget asigurări sociale (25 = 26 + 27) lei

26. — curente lei

27. — arierate (27 = 28 + 29 + 30) lei

28. — principal lei

29. — dobânzi lei

30. — penalități lei

31. Alți creditori (31 = 32 + 33) lei

32. — curente lei

33. — arierate (33 = 34 + 35 + 36 + 37 + 38) lei

34. — companii de stat lei

35. — companii private lei

36. — bănci lei

37. — dobânzi lei

38. — penalități lei

Monitorizare de către Fondul Monetar Internațional — venituri și cheltuieli

1. Operatorul economic

Nr. 

crt.

Indicatori U.M. Valoarea

2. Cheltuieli cu personalul (2 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), din care: lei

3. — salarii de bază lei

4. — creșteri salariale lei

5.

— bonificații (conform contractului colectiv de muncă, de exemplu: sporuri, prime,

participare la profit)

lei

6. — bonusuri acordate (tichete de masă, tichete de vacanță, tichete de creșă etc.) lei 

7. — remunerație director general, director (conform contractului de mandat) lei 

8. — indemnizații AGA, CA, cenzori lei

9. Număr mediu lunar de personal persoană

10. Câștig mediu brut lunar pe persoană (10 = 2/9/ NLF) lei/persoană

11. Câștig mediu net lunar pe persoană (11 ≤ 10) lei/persoană

12. Investiții totale finanțate din următoarele surse: (12 = 13 + 14 + 15 + 18) lei 

13. — surse proprii lei

14. — surse bugetare lei

15. — credite bancare (15 = 16 + 17) lei

16. — interne lei

17. — externe lei

18. — alte surse lei

19. Total venituri, din care: lei

20. — venituri din exploatare (fără subvenții și transferuri) lei

21. — subvenții și transferuri lei

22. Total cheltuieli, din care: lei

23. — cheltuieli de exploatare lei

24. Rezultat brut (profit/pierdere +/–) (24 = 19 – 22) lei

25. Rezultat brut operațional (25 = 24 – 21) lei




