INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
Nr. 18 829 din 12.12.2016

COMUNICAT DE PRES
În aten ia institu iilor/autorit ilor publice

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 28.11.2016 i nr. 991 din
08.12.2016 au fost publicate Hot rârea Guvernului nr. 877/2016 pentru modificarea
i completarea Hot rârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de
eviden a salaria ilor i pentru aplicarea unitar a unor dispozi ii legale i Ordinul
ministrului muncii, familiei, protec iei sociale i persoanelor vârstnice nr.
2263/2016 privind procedura de transmitere a datelor în registrul public.
Potrivit acestor acte normative institu iile/autorit ile publice transmit datele cu
privire la toate categoriile de personal pl tit din fonduri publice (care exercit
o func ie în baza unui contract individual de munc , a unui act administrativ de
numire ori a unui altfel de act emis în condi iile legii), potrivit prevederilor art.
III alin. (1) lit. a) din Hot rârea Guvernului nr. 877/2016, prin intermediul
formularului M500. Transmiterea datelor se realizeaz lunar, pân la data de 25
(inclusiv) a lunii urm toare pentru luna anterioar . Prin excep ie, pentru luna
noiembrie 2016, termenul pentru transmiterea datelor men ionate mai sus este
de 10 zile de la data public rii (08.12.2016) Ordinului nr. 2263/2016 in
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Potrivit art. 3 din ordinul mai sus men ionat, institu iile/autorit ile publice au
obliga ia de a accesa pe pagina de internet a Autorit ii Na ionale de Administrare
Fiscal , la sec iunea ANAF>Servicii online>Declara ii electronice>Descarcare declara ii
(https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/declaratii_electronice/des
carcare_declaratii), de unde vor desc rca formularul M500 în format electronic
(fisier PDF) i vor putea ob ine informa iile necesare pentru completarea acestuia
consultând
fi ierul
în
format
electronic
numit
„Ghidul_cu_instructiunile_de_completare_a_formularului_M500_ 06122016.PDF".
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