
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR 

VÂRSTNICE 

 

ORDIN nr. ............../................. 

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice numit în funcţie în baza 

Decretului Preşedintelui României nr. 424/18.04.2016 pentru numirea în funcție a unui 

membru al Guvernului României 

  

 Având în vedere: 

- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 

fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările 

ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 677/2001pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

 

În temeiul prevederilor art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările 

ulterioare, emite următorul  

 

ORDIN: 

 

Art.1 - (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului privind colectarea datelor aferente 

registrului public, denumit în continuare F 500 și prevăzut în anexa 1; 

(2) F 500 prevăzut la alin. (1) se transmite conform procedurii de transmitere a datelor în 

registrul public, prevăzută în anexa nr. 2.  

 

Art. 2 – (1) Prevederile prezentului ordin se aplică instituţiilor/autorităţilor publice care au 

personal plătit din fonduri publice care exercită o funcţie în baza unui contract individual de 

muncă, a unui act administrativ de numire ori a unui alt fel de act emis în condiţiile legii. 

(2) Celor menționați la alin. (1) le revine obligația de a depune F 500 prin mijloace electronice 

de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului on-line existent pe portalul e-

guvernare.ro, secțiunea ”depunere declarații”. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), instituțiile/autoritățile de învățământ 

preuniversitar sunt exceptate de la completarea și depunerea F 500, datele referitoare la 

personalul aferent fiind preluate din aplicația EduSal.edu.ro.  

    

 



Art.4 - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art.5 - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea I. 

 

Art.6  - Direcțiile de specialitate și structurile din subordinea Ministerului Muncii,  Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului 

ordin. 

  

Art.7 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

  

 

MINISTRU 

Dragoş - Nicolae PÎSLARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 1 la Ordinul nr…….. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 2 la Ordinul nr……… 

 

 

 

 

Procedura de transmitere a datelor în registrul public 

 

 

 

F 500 se completează de către instituțiile/autoritățile publice prevăzute la art. 3, 

alin. (1) din prezentul ordin. 

 

I. Depunerea F 500: 

 

F 500 se completează și se depune de instituțiile/autoritățile publice, potrivit 

legislației în vigoare.  

 

II. Termenul de depunere a declarației 

 

-  pentru luna octombrie 2016, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a 

prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, instituțiile/autoritățile 

publice transmit datele cu privire la toate categoriile de personal plătit din fonduri 

publice; 

- lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru luna anterioară.  

 

III. Detalii cu privire la depunerea F 500 

1. Prima depunere: 

- F 500 cuprinde toate informațiile cu privire la personalul plătit din fonduri 

publice care desfășoară o activitate în baza unui raport de muncă și/sau 

serviciu în cadrul instituției/autorității publice; 

- Se pot realiza rectificări ale F 500 oricând, începând cu data depunerii și pe tot 

parcursul lunii următoare acesteia, atunci când instituția/autoritatea publică 

consideră că este necesară rectificarea; 

- Rectificarea informațiilor deja transmise se face la nivel de persoană, prin 

retransmiterea tuturor informațiilor referitoare la aceasta. În situația în care se 

realizează o rectificare, organul competent să colecteze datele va lua în 

considerare ultimele informații primite cu privire la persoana respectivă, 

urmărind ultima înregistrare în portal.  

 

2. Depunerile lunare: 

- Pentru depunerile lunare se vor raporta în cuprinsul F 500 numai modificările 

care au intervenit pe parcursul unei luni calendaristice în cadrul raportului de 

muncă și/sau serviciu ale personalului plătit din fonduri publice aferent, 

respectiv încetări ale rapoartelor de muncă și/sau serviciu, acordarea sau 

modificarea de sporuri, modificări ale salariului, ale încadrării sau orice alte 

asemenea situații; 



- Tot în cadrul depunerilor lunare ale F 500 se vor raporta situațiile referitoare 

la încheierea unor noi raporturi de muncă; 

- Se pot realiza rectificări ale F 500 oricând începând cu data depunerii și pe tot 

parcursul lunii următoare; 

- Rectificarea datelor deja transmise se face la nivel de persoană, prin 

retransmiterea tuturor informațiilor referitoare la aceasta. În situația în care se 

realizează o rectificare, organul competent să colecteze datele va lua în 

considerare ultimele informații primite cu privire la persoana respectivă, 

urmărind ultima înregistrare în portal.  

 

 IV. Organismul la care se depune F 500: 
 F 500 se depune la organul fiscal în a cărui evidență instituția/autoritatea publică 

își are sediul, respectiv la organul fiscal competent, iar datele din cuprinsul acestuia 

trebuie să fie corelate cu cele din formularul 112 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată a 

contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.  

 

V. Modul de depunere: 

F 500 se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

Pentru depunerea F 500, instituția/autoritatea publică trebuie să dețină un 

certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, 

republicată.  

F 500 se completează cu ajutorul programului de asistenţă disponibil gratuit pe 

portalul e-guvernare.ro, secțiunea ”Depunere declarații”, prin redirecționare electronică 

spre portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

 

VI. Depunerea la sediul unităților fiscale 
     În situația în care nu se poate realiza depunerea în mediul electronic, în mod 

excepțional,  F 500 se depune la sediul organului fiscal, atât pe suport de hârtie semnat de 

reprezentantul legal al instituției/autorității publice, cât și pe suport CD sau USB.  

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


