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06 2015Monitorizare  FMI - DATORII

                                                                              Ministerul / Autoritatea administraţiei publice centrale

11795573--AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI

 Cod fiscal operator 3 1 0 2 9 6 9 4

 Denumire  
  operator ACTIVE CONEXE SA

Anexa 6 

DATE  FINALENota completare 
anexa 6

Indicatori UM Valoare
 1.DATORII TOTALE   (1=2+3)   (1=7+31) lei 212.272

 2.   - curente  (2=8+32) lei 212.272

 3.   - plati restante  (3=4+5+6) (3=9+33) lei 0

 4.        - principal  
                  (4=10+34+35+36+39a) lei 0

 5.        - dobanzi (5=11+37) lei 0
 6.        - penalitati  
                  (6=12+38+34a+35a+39b) lei 0

 7.   Buget general consolidat 
          (7=8+9)  (7=13+19+25) lei 28.658

 8.    - curente     (8=14+20+26) lei 28.658
 9.    - plati restante    (9=10+11+12) 
          (9=15+21+27) lei 0

 10.      - principal    (10=16+22+28) lei 0
 11.      - dobanzi      (11=17+23+29) lei 0
 12.     - penalitati     (12=18+24+30) lei 0
 13. Buget de stat   (13=14+15) lei 7.758
 14.    - curente lei 7.758
 15.    - plati restante (15=16+17+18) lei 0
 16.          - principal lei 0
 17.          - dobanzi lei 0
 18.          - penalitati lei 0
 19. Buget local  (19=20+21) lei 0

 20.    - curente lei 0

 21.    - plati restante (21=22+23+24) lei 0

 22.          - principal lei 0

 23.          - dobanzi lei 0

 24.          - penalitati lei 0
25. Buget asigurari sociale (25=26+27) lei 20.900

 26.    - curente lei 20.900
 27.    - plati restante  (27=28+29+30) lei 0

Indicatori UM Valoare
 28.          - principal lei 0
 29.          - dobanzi lei 0
 30.          - penalitati lei 0
 31.  Alti  creditori (31=32+33) lei 183.614

 32.    - curente  
           (32=32a+32b+32c+32d) lei 183.614

32a.               - companii de stat lei 0
32b.               - companii private lei 183.614
32c.                - banci lei 0
32d.                - altii lei 0
 33.          - plati restante    (33=34+ 34a
+35+35a+36+37+38+39a+39b) lei 0

       Companii de stat
 34.          - principal lei 0
 34a.        - penalitati lei 0
       Companii private
 35.          - principal lei 0
 35a.        - penalitati lei 0
        Banci
 36.          - principal lei 0
 37.          - dobanzi lei 0
 38.          - penalitati lei 0
 39a.  Altii - principal lei 0
 39b.  Altii - penalitati lei 0

 40. Creante totale, din care: lei 0

 40a.        - creante restante lei 11.297.297

      Plati restante (rd.3), din care:

 41a. Plati restante <= 30 zile lei 0

 41b. Plati restante >   30 zile lei 0

 41c. Plati restante >   90 zile lei 0

 41d. Plati restante >  1 an lei 0

Corelatii duble Valoare Validat

 1. DATORII TOTALE   (1=7+31) 212.272 DA

3.   - plati restante   (3=9+33) 0 DA
 7. Buget general consolidat 
          (7=13+19+25) 28.658 DA

 9.    Buget general consolidat 
       - plati restante (9=15+21+27) 0 DA

3.   - plati restante   
      (3=41a+41b+41c+41d) 0 DA

POPESCU IRINA DIRECTOR ADJUNCT

Nume, Prenume declarant Functie declarant

2

1

6.0.15/ 15.06.2015Vers.



06 2015Monitorizare  FMI - VENITURI SI CHELTUIELI

                                                                              Ministerul / Autoritatea administraţiei publice centrale

11795573--AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI

 Cod fiscal operator 3 1 0 2 9 6 9 4

 Denumire  
  operator ACTIVE CONEXE SA

Anexa 7

DATE  FINALENota completare 
anexa 7

Indicatori UM Valoare
 2. CHELTUIELI CU PERSONALUL  
      din care :     (2>3+4+5+6+7+8) 
(rd.86 din BVC 2014 - Anexa 2)

lei 442.338

    2a. CHELTUIELI DE NATURA 
      SALARIALA (3+4+5+6) lei 323.249

    2b. CHELTUIELI CU SALARIILE 
     (3+4+5) lei 323.249

 3.     -  SALARII DE BAZĂ lei 323.249

 4.     -  CREŞTERI SALARIALE lei 0

 5.     -  BONIFICAŢII lei 0

 6.    BONUSURI  TOTAL lei 0

6a.    BONUSURI reprezentand 
participarea salariatilor la profitul 
anului precedent şi cheltuielile 
efectuate pentru salariaţi de natura 
şi în limita prevăzută la art. 21 alin. 
(3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal

lei 0

 7.    REMUNERAŢIE  DIRECTOR/ 
         DIRECTORAT lei 39.000

 8. INDEMNIZAŢII   CA/CS, AGA.  
           CENZORI lei 0

 9. NUMĂR MEDIU LUNAR DE 
 PERSONAL

pers. 13

9a.  NUMAR EFECTIV DE PERSONAL 
la sfarsitul perioadei de raportare pers. 12

Nr. de luni de functionare in anul 
de raportare  
(NLF <= luna raportarii )

nr. 
luni 6

 10.CÂŞTIG MEDIU BRUT LUNAR PE 
       PERSOANĂ NEAJUSTAT 
 (10=(3+4+5+6) / 9 / NLF)

lei/ 
pers. 4.144

Indicatori UM Valoare
 10a.CÂŞTIG MEDIU BRUT LUNAR PE 
    PERSOANĂ  
    calculat conform prevederilor art. 3 
     lit.f) din O.G. nr. 26/2013 
       (10a=(3+4+5+6-6a) / 9 / NLF) 

lei/ 
pers. 4.144

 11. CÂŞTIG MEDIU NET LUNAR PE 
 PERSOANĂ  (11<=10)

lei/ 
pers. 2.872

 12. INVESTITII TOTALE finantate 
 din urmatoarele surse: 
    (12=13+14+15+18) 

lei 0

 13.    -  SURSE PROPRII lei 0

 14.    -  SURSE BUGETARE lei 0

 15.    -  CREDITE BANCARE 
             (15=16+17) lei 0

 16.                - interne lei 0

 17.                - externe lei 0

 18.    -  ALTE SURSE lei 0

 19. TOTAL VENITURI , din care: lei 231.933

 20.    -  VENITURI DIN EXPLOATARE 
            (fara subventii si transferuri) lei 231.933

 21.    -  SUBVENTII SI TRANSFERURI lei 0

 22. TOTAL CHELTUIELI , din care: lei 1.987.529

 23.    - CHELTUIELI DE EXPLOATARE lei 0

 24. REZULTAT BRUT  
(profit / pierdere +/-)  (24=19-22) lei -1.755.596

 25. REZULTAT BRUT  
        OPERATIONAL   
(profit / pierdere +/-)  (25=24-21)

lei -1.755.596

POPESCU IRINA DIRECTOR ADJUNCT

Nume, Prenume declarant Functie declarant

6.0.15/ 15.06.2015

2

1

Vers.

    Atentie !     Sumele sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare. 
    Rd.2, 9, 10, 11 trebuie sa fie toate =0 sau toate >0.



  

NOTĂ privind modul de completare a formularului S1001, ANEXA nr. 6: 

Indicatorii economico-financiari au același conținut economic cu cei aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli .  

Datorii totale  - suma tuturor datoriilor, indiferent de termenul acestora. 
Datorii curente - sume datorate şi neachitate care sunt în termenul de plată prevăzut de acte normative, contract/factură sau 
alt temei. 
Plăţi restante - sume datorate şi neachitate de operatorii economici care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele 
normative, de contract/factură sau termenul prevăzut de alt temei (BVC Anexa 1 rd.55). 
Creanţe totale - total sume de încasat conform documentelor comerciale şi/sau actelor normative. 
Creanţe restante - total sume neîncasate la termenele prevăzute în documentele comerciale şi/sau în actele normative(BVC 
Anexa 1 rd.56). 
  

NOTĂ privind modul de completare a formularului S1001, ANEXA nr. 7: 

Indicatorii economico-financiari au același conținut economic cu cei aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli   

Cheltuieli cu personalul  - cheltuieli de natură salarială + alte cheltuieli cu personalul (cheltuieli cu plaț?ile compensatorii 
aferente disponibilizărilor de personal + cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești + 
cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,  privatizării, administrator special, alte comisii și comitete) + cheltuieli 
aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete + cheltuieli cu asigurările și 
protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (BVC Anexa 1 rd.11); 
Cheltuieli de natură salarială  - cheltuieli cu salariile + bonusuri acordate salariaţilor în bani şi/sau în natură, în condiţiile 
legii (BVC Anexa 1 rd.12); 
Salarii de bază - salariile aferente personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, neinfluenţate cu alte creşteri 
salariale, bonificaţii sau bonusuri (BVC Anexa 2 rd.89); 
Cheltuieli cu salariile  - salarii de bază + sporuri (potrivit art. 60 din Codul Muncii, beneficiile bănești acordate potrivit legii 
sau Contractului colectiv de muncă pentru a compensa anumite condiții de muncă) + prime și alte bonificații aferente 
salariului de bază (conform Contractului colectiv de muncă) + alte bonificații (conform Contractului colectiv de muncă) 
(BVC Anexa 1 rd.13); 
Creşteri salariale - creşteri de salarii acordate în baza unor acte normative şi/sau administrative; 
Bonificaţii - drepturi băneşti, de natură salarială, acordate personalului angajat potrivit prevederilor din Contractul colectiv de 
muncă şi în baza prevederilor legale în vigoare, respectiv: sporuri, prime, alte sume de natura acestora etc. (BVC Anexa 2 
rd.90+91); 

Bonusuri acordate - avantaje materiale acordate personalului angajat, potrivit prevederilor Contractului colectiv de muncă, 
respectiv: cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare (tichete de creşă, tichete cadou), contravaloarea tichetelor de masă şi tichetelor de vacanţă, stabilite şi 
acordate potrivit prevederilor legale în vigoare + participarea salariaţilor la profitul obținut, alte cheltuieli conform 
Contractului colectiv de muncă (BVC Anexa 1 rd.14); 
Remuneraţie director general, director - remuneraţia directorului general/director conform Contractului de mandat - 
drepturile băneşti cuvenite conducătorului operatorului economic pe baza Contractului de mandat încheiat în baza art. 152 din 
Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare 
(BVC Anexa 2 rd.105); 
Indemnizaţii AGA, CA/CS, cenzori - drepturile băneşti cuvenite membrilor AGA, CA, comisiilor de cenzori, stabilite şi 
acordate în baza prevederilor legale în vigoare (BVC Anexa 2 rd.108+rd.111);  
Număr mediu lunar de personal - numărul mediu calculat la sfârşitul fiecărei perioade de raportare pentru întregul 
personal, incluzând numai personalul angajat cu contract individual de muncă; 
Câștigul mediu brut lunar pe persoană neajustat - raportul dintre cheltuielile de natură salarială şi numărul mediu de 
salariaţi/numărul de luni aferente. 
Câștigul mediu brut lunar pe persoană - raportul dintre cheltuielile de natură salarială şi numărul mediu de salariaţi/
numărul de luni aferente. Din cheltuielile de natură salarială se deduc cheltuielile reprezentând participarea salariaţilor 
la profitul anului precedent prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile 
naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi cheltuielile efectuate pentru salariaţi de 
natura şi în limita prevăzută la art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare (BVC Anexa 2 rd.155) ;  
Investiţii - cheltuieli care duc la creşterea valorii activelor, care nu sunt consumate imediat, ci care sunt folosite ulterior 
pentru producţia viitoare a bunurilor şi serviciilor (BVC Anexa 5, pct.II). 
 



 
	 
	 


