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ANEXĂ LA RAPORTUL PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII SNA 2016-2020 ÎN ANUL 2020 

 
STADIUL IMPLEMENTĂRII STANDARDULUI PRIVIND INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC 

ÎN CADRUL INTREPRINDERILOR PUBLICE -  Anexa 5 la H.G. nr.583/2016 
 
 

   * Pentru situația în care anumite informații nu au făcut obiectul activității desfășurate de întreprinderile publice raportoare, a fost introdus 
rezultatul “nu se aplică” 
  ** Procentul reprezintă gradul implementării Anexei 5 de către întreprinderile publice pentru care s-a făcut raportarea de către autoritățile 
publice tutelare  
 

Indicatori 

 
Ministerul 
Economiei,  

Energiei şi Mediului de 
Afaceri1 

Ministerul 
Culturii2 

Ministerul 
Transporturilor3 

 
Ministerul 
Finanțelor 
Publice4 

 
Secretariatul 

General al 
Guvernului5 

 1.componența consiliului de administrație 
(CA) şi a directorilor (inclusiv Numele 
fiecărui membru al CA/directorilor, CV-ul 
fiecărui membru al CA şi ale directorilor,  
precizarea datei de la care sunt membri ai 
CA/directori, afilierea politică a fiecărui 
membru/director, declarațiile de avere şi 
de interese ale fiecărui membru al 
CA/director de pe întreaga durată a 
mandatului, remunerația fiecărui membru al 

79,63% 0 73,14% 80,95% 28,57% 

                                                           
1 Nr. de unităţi pentru care s-a raportat-43 
2 Nr. de unităţi pentru care s-a raportat – 4, din care: la S.C. Studioul Cinematografic SAHIA-FILM S.A statul nu mai deține pachetul majoritar de acțiuni, S.C. Studioul 
Cinematografic ANIMAFILM S.A nu deține pagină de internet, la  R.A.D.E.F. ”ROMANIAFILM” procedura generală de insolvență a fost deschisă în data de12.02.2018 şi Compania 
Națională a Imprimeriilor CORESI S.A. se află în insolvență din data de 16.10.2013; 
3 Nr. de unităţi pentru care s-a raportat - 21. Procentul reprezintă gradul implementării standardului privind informațiile de interes public la nivelul întreprinderilor publice, așa 
cum a fost transmis de instituția tutelară. 
4 Nr. de unităţi pentru care s-a raportat - 3 
5 Nr. de unităţi pentru care s-a raportat - 1  
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CA/director (inclusiv cu sporuri, bonusuri 
sau alte  
 
beneficii), statutul lor (interimari sau finali).  
         
2.procedura prin care s-a făcut selecția 
membrilor consiliului de administrație şi a 
directorului general, precum şi revocările 
din funcțiile respective în ultimii 3 ani şi 
motivele revocărilor;  

70%6 

0 

24% 33,33% 

0% 

3.scrisoarea de așteptări;  34,28%7 0 43% Nu se aplică 0% 

4.contractul de mandat;  37,50%8 0 38% 33,33% 0% 

5.publicarea bugetului pentru investiții în 
fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;  73,80%9 

0 
62% 66,66% 0% 

6.publicarea cheltuielilor totale cu 
personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, 
sporuri, bonusuri, training-uri sau formare 
profesională, decontări şi alte beneficii);  

73.80%10 

0 

62% 66,66% 0% 

7.publicarea datoriilor companiei către 
bugetul de stat, către instituții de creditare 
şi către parteneri comerciali, cu mențiunea 
pentru fiecare categorie cât la sută este 
reprezentat de restanțe de plată;  

73,68%11 

0 

33% Nu se aplică 0% 

 8.valoarea subvenției operaționale primite 
de la bugetul de stat;  39,28%12 

0 
17% Nu se aplică 

0% 

 9.detalierea serviciilor sau bunurilor 
produse de întreprindere în interes public;  32,35%13 

0 
91% 66,66% 

0% 

 10.menționarea obiectivului de politică 
publică a întreprinderii;  65,78%14 

0 
57% 66,66% 100% 

                                                           
6 rezultatul unui număr de 40 de unităţi dintre cele care au raportat. 
7 rezultatul unui număr de 35 de unităţi dintre cele care au raportat. 
8 rezultatul unui număr de 40 de unităţi dintre cele care au raportat. 
9 rezultatul unui număr de 42 de unităţi dintre cele care au raportat. 
10 rezultatul unui număr de 42 de unităţi dintre cele care au raportat. 
11 rezultatul unui număr de 38 de unităţi dintre cele care au raportat. 
12 rezultatul unui număr de 28 de unităţi dintre cele care au raportat. 
13 rezultatul unui număr de 34 de unităţi dintre cele care au raportat. 
14 rezultatul unui număr de 36 de unităţi dintre cele care au raportat. 
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 11.detalierea situațiilor de risc/analiza de 
risc din domeniul de activitate al 
întreprinderii;  
 

30,95%15 

0 

38% 66,66% 

 
0% 

 12.declarația de aderare la SNA 2016-2020, 
planul de integritate al întreprinderii 
(dezvoltat în concordantă cu Ghidul de bună 
practică al OCDE privind controlul intern, 
etica şi conformitatea) şi mecanismul de 
sesizare a incidentelor de integritate;  

90,692% 

0 

67% 66,66% 

 
0% 

 13. publicarea raportului de audit extern;  73,80%16 0 67% 0% 0% 

 14.publicarea raportului anual agregat pe 
pagina web a întreprinderii.  52,50%17 0 48% 16,66% 0% 

 

                                                           
15 rezultatul unui număr de 42de unităţi dintre cele care au raportat. 
16 rezultatul unui număr de 42 de unităţi dintre cele care au raportat. 
17 rezultatul unui număr de 40 de unităţi dintre cele care au raportat. 
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