
Anexa 5  
 
 

STANDARD  
PUBLICARE A INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC PRIVIND INTREPRINDERILE PUBLICE 

 
În completarea standardului de afișare a informațiilor de interes public (anexa 4 la SNA), întreprinderile 
publice vor lua măsurile necesare pentru publicarea pe propriul web site a următoarelor date și 
informații: 

 
1. Componența Consiliului de Administrare (CA) si a directorilor, inclusiv: 

a. numele fiecărui membru al CA/ directorilor; 

b. CV-ul fiecărui membru al CA si a directorilor; 

c. precizarea datei de la care sunt membri ai CA/ directori; 

d. afilierea politică a fiecărui membru/ director; 

e. declaraţiile de avere şi de interese ale fiecărui membru al CA/ director de pe întreaga 

durată a mandatului; 

f. remuneraţia fiecărui membru al CA / director(inclusiv cu sporuri, bonusuri sau alte 

beneficii); 

g. statutul lor (interimari sau finali). 

 

2. Procedura prin care s-a făcut selecţia membrilor Consiliului de Administrare şi a Directorului 

General, precum şi revocările din funcţiile respective în ultimii 3 ani şi motivele revocărilor; 

3. Scrisoarea de așteptări; 

4. Contractul de mandat; 

5. Publicarea bugetului pentru investiţii în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari; 

6. Publicarea cheltuielilor totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, 

training-uri sau formare profesională, decontări şi alte beneficii); 

7. Publicarea datoriilor companiei către bugetul de stat, către instituţii de creditare şi către 

parteneri comerciali, cu menţiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de 

restanţe de plată; 

8. Valoarea subvenţiei operaţionale primite de la bugetul de stat; 

9. Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de întreprindere in interes public; 

10. Menționarea obiectivului de politica publica a întreprinderii; 

11. Detalierea situațiilor de risc/ analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii; 

12. Declarația de aderare la SNA 2016 – 2020, planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în 

concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și 

conformitatea) și mecanismul de sesizare al incidentelor de integritate; 

13. Publicarea raportului de audit extern; 

14. Publicarea raportului anual agregat pe pagina web a întreprinderii. 

 


