










































DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020 
F30 - pag. 1 

Cod 30 (formulele de calcul 1e refera fa Nr.rd. din col.Bl - lei -

Nr.rd. 

I. Date privind rezultatul inregistrat OMF Nr. 
Nr.unitati Sume nr.SB/ rd. 

2021 

A 8 1 2 

Unitaţi care au inregistrat profit 01 01 1 5.082.917 

Unltaţi care au lnregistrat pierdere 02 02 

Unitaţi care nu au lnregistrat nici profit, nici pierdere 03 03 

Nr. Total, 
Pentru Pentru 

li Date privind platile restante 
rd. din care: 

activitatea activitatea de 

curenta investitii 

A 8 1=2+3 2 3 

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04 

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08) 05 05 

-peste 30 de zile 06 06 

- peste 90 de zile 07 07 

- peste 1 an 08 08 

Obligatli restante fata de bugetul asigurarilor sociale -
09 09 

total(rd.10 la 14) 

- contributii pentru asigurarl sociale de stat datorate de
10 10 

angajatori, salariat! si alte persoane asimilate 

-contributii pentru fondul asigurarilor sociale de
11 11 

sanatate 

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12 

- contrlbutii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13 

- alte datorii sociale 14 14 

Obllgatii restante fata de bugetele fondurilor speciale sl 
15 15 

alte fonduri 

Obligatii restante fata de alti creditori 16 16 

Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit 
17 17 

la bugetul de stat, din care: 

-contributia asiguratorie pentru munca 18 
I 

l!Ol 

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
19 18 

locale 

III. Numar mediu de salariati
Nr. 

31.12.2019 31.12.2020 rd. 

A 8 1 2 

Numar mediu de salarlati 20 19 699 563 

Numarul efectiv de salariat! existenti la sfarsitul perioadei, 
21 20 647 588 

respectiv la data de 31 decembrie 

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, Nr. 
Sume {lei) 

subvenţii încasate şi creanţe restante rd. 

A 8 1 

Redevenţe pli!itite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 
22 21 

public, primite în concesiune, din care: 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 13 22 

Redevenţă minieră plătită la ougetul de stat 24 23 






























































































