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Data 
modificare 

Nr. crt 
 

Denumirea campului 
(semnificatia atributului) 

Element/atribut Tip 
date 

Oblig. 
DA/ 
NU 

Formula/ 
observatii 

Mesaj eroare 

SECȚIUNEA I – DATE GENERALE 

SUBSECȚIUNEA I.a (se va completa la fiecare depunere a formularului S1100) 
   <S1100     

   Atribute 
nerepetitive 

    

  Anul an N(4) DA 1.an > = 2017 
 
2.daca luna == 6 && 
an == 2017 atunci 
eroare 

1.Valoare 
incorecta 
 
2. pentru anul 
2017 nu se 
poate introduce 
semestrul  1 

  Perioada de raportare 
 
 
 

 

luna N(2) DA Lista de valori (2) 
luna = (6,12) 
 
6 = Semestrul 1 
12 = Semestrul  2 
 

Valoare 
incorecta 

  Suma de control totalPlata_A N(15) DA totalPlata_A = luna Valoare 
incorecta 

 I.a.1 Cod unic de înregistrare al Autorității 
Publice Tutelare (APT) 

cifAPT N(10) DA Verif. CUI valid CUI invalid 

  Adresa de internet APT wwwAPT C(100) NU 1.Daca  wwwAPT == 
null atunci  
noWwwAPT == 1 
 
2.Verif. sintaxa  
adresa internet 
 
 

1.Daca nu este 
completat, 
atunci trebuie 
bifata casuta Nu 
are pagina 
proprie trebuie 
activata 
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2.Sintaxa 
incorecta 

  APT nu are pagina de internet proprie noWwwAPT N(1) NU noWwwAPT = (0, 1) 
0 - are pagina de 
internet  
1 - nu are pagina de 
internet 
 
1.Daca  noWwwAPT 
== 1 
Atunci  wwwAPT = 
null 
Altfel   wwwAPT <> 
null 

Valoare 
incorecta 
 
1. Daca nu este 
activata casuta, 
atunci adresa de 
internet APT 
este obligatorie 

 I.a.3 Cod unic de înregistrare al ÎP cifIP N(10) DA Verif. CUI valid CUI invalid 

 I.a.5  
 

Sediul principal/ Adresa ÎP adresaIP 
 

C(250) DA adresa = (judet, 
sector, localitate,  
strada,  numar,  bloc, 
scara, etaj, 
apartament, cod 
postal ) 

 

 I.a.5.11 Telefon telIP C(10) DA   

 I.a.5.12 Fax faxIP C(10) NU   

 I.a.5.13 email emIP C(100)  
NU 

Verif. sintaxa email 
var reg = new 
RegExp("^([a-zA-
Z0-9]+([_.-]?[a-
zA-Z0-9]+)*@[a-
zA-Z0-9]+([.-
]?[a-zA-Z0-
9]+)*([.][a-zA-
Z]{2,4})+)$"); 
 

Sintaxa incorecta 

 I.a.5.14 Adresa de internet wwwIP C(100) NU 1.Daca  wwwIP== 1.Daca nu este 
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null atunci  
noWwwIP== 1 
 
2.Verif. sintaxa  
adresa internet 
 
 

completat, 
atunci trebuie 
bifata casuta Nu 
are pagina 
proprie trebuie 
activata 
 
2.Sintaxa 
incorecta 

30052018  IP nu are pagina de internet proprie noWwwIP N(1) NU noWwwIP = (0, 1) 
0 - are pagina de 
internet  
1 - nu are pagina de 
internet 
 
1.Daca  noWwwIP== 
1 
Atunci  wwwIP = null 
Altfel   wwwIP <> null 

Valoare 
incorecta 
 
1. Daca nu este 
activata casuta, 
atunci adresa de 
internet IP este 
obligatorie 

 I.a.6 Forma juridică de organizare a ÎP jrdIP C(3) DA Lista de valori (6): 
jrdIP = (SA, SRL,RA,  
SCA, SNC, SCS) 
 
SA = Societate pe 
actiuni 
RA = Regie 
autonoma 
SRL = Societate cu 
raspundere limitata 
SCA = Societate in 
comandita pe actiuni 
SNC = Societate in 
nume colectiv 

Valoare 
incorecta 
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SCS - Societate in 
comandita simpla 
 

 I.a.7 Forma de administrare a ÎP admIP N(1) DA Lista de valori (2): 
admIP = (1,2) 
 
1 = Unitara 
2 = Dualista 

Valoare 
incorecta 

 I.a.8 Activitatea preponderentă (cod și 
denumire clasa CAEN) 

caenIP C(4) DA Nomenclator CAEN Valoare 
incorecta 

 S.1 Nume si prenume persoana abilitata 
sa reprezinte APT 

denS C(100) DA   

 S.2 Functia fncS C(100) DA   

 S.0.1 Numele si prenumele persoanei  
responsabile din cadrul APT cu 
completarea formularului și/sau cu 
monitorizarea aplicării prevederilor 
O.U.G. nr 109/2011 la ÎP 

denC C(100) DA   

 S.0.2 Telefon telC C(10) DA   

 S.0.3 Fax faxC C(10) NU   

 S.0.4 E-mail emC C(100) DA   

ANEXA 1  
II. ETAPELE PROCESULUI DE SELECȚIE A ADMINISTRATORILOR 

 II.1 Stadiul procesului de selecție al 
administratorilor conform 
prevederilor legale privind guvernanța 
corporativă  , la sfarsitul perioadei de 
raportare 

selAdm N(1) DA selAdm = (1,2,3) 
1 = Proces 
nedemarat  
2 = Proces în curs de 
derulare  
3 = Proces finalizat 

Valoare 
incorecta 

 II.2 II.2 Data declanșării procesului de 
selecție pentru prima data conform 
prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 

dataStAdm D(10) NU dataStAdm  = 
zz.ll.aaaa 
Validare format data 
 

Format invalid 
 
1.  dataStAdm si  
dataRlrAdm nu 
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Daca selAdm == 2 
{daca  dataStAdm <> 
null 
atunci  dataRlrAdm 
== null} 
 
2.dataStAdm <= 
30.06.an daca luna 
== 6 
dataStAdm <= 
31.12.an daca luna 
== 12 
 
 
 

pot fi 
completate in 
acelasi timp 
 
2. data  
declansarii 
procesului de 
selectie nu poate 
fi mai mare 
decat ultima zi a 
perioadei de 
raportare  

  Nu este cazul noDataStAdm N(1) NU noDataStAdm  = (0,1) 
Daca selAdm == 2 {  
1. Daca 
noDataStAdm  = 0 
atunci  dataStAdm <> 
null altfel dataStAdm 
==null 
 
2. daca dataStAdm 
== null && 
dataRlrAdm == null 
atunci 
noDataStAdm + 
noDataRlrAdm >0 
} 
3.  dataStAdm <=  
(dataIncAdm,  
dataSfAdm) 

Valoare 
incorecta 
 
1.daca 
noDataStAdm nu 
este bifata, 
dataStAdm este 
obligatoriu ; 
altfel dataStAdm 
nu trebuie sa 
existe 
2. daca 
datStAdm si 
dataRlrAdm nu 
exista, atunci 
unul dintre 
elementele 
noDataStAdm Commented [PD1]: ok 
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 sau 
noDataRlrAdm 
trebuie sa fie 
egal cu 1. 
 
3. data 
declansarii 
procesului de 
selectie nu poaet 
fi mai mare 
decat data 
inceperii 
contractului ed 
mandat si nici 
decat data 
incetarii 
contractului e 
mandat al 
administratorilor
. 

270620187 II.3 Data reluării procesului de selectie 
urmare vacantarii unor poziții care 
au fost selectate conform O.U.G. 
nr. 109/2011 

dataRlrAdm D(10) NU dataRlrAdm  = 
zz.ll.aaaa 
validare format data 
Daca selAdm == 2 {  
2. daca  dataRlrAdm 
<> null 
atunci  dataStAdm == 
null 
} 
3.  dataRlrAdm <=  
(dataIncAdm,  
dataSfAdm) 
 

Format incorect  
 
2.  dataStAdm si  
dataRlrAdm nu 
pot fi 
completate in 
acelasi timp 
 
3. data reluarii 
procesului de 
selectie nu poaet 
fi mai mare 
decat data 

Commented [PD2]: ok 
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4. dataRlrAdm <= 
30.06.an daca luna 
== 6 
dataRlrAdm <= 
31.12.an daca luna 
== 12 
 

inceperii 
contractului ed 
mandat si nici 
decat data 
incetarii 
contractului e 
mandat al 
administratorilor 
 
4. data  reluarii 
procesului de 
selectie nu poate 
fi mai mare 
decat ultima zi a 
perioadei de 
raportare 

  Nu este cazul  noDataRlrAdm N(1) NU noDataRlrAdm   = 
(0,1) 
Daca selAdm == 2 {  
1.daca  
noDataRlrAdm = 0 
atunci  dataRlrAdm 
<> null  altfel 
dataRlrAdm ==null 
} 
 
 

Valoare 
incorecta 
 
1.daca 
noDataRlrAdm 
nu este bifata, 
dataRlrAdm este 
obligatoriu ; 
altfel 
dataRlrAdm nu 
trebuie sa existe  

 II.4 Actul administrativ / hotărârea AGA 
de declanșare a procesului de selecție 

actAdm C(25) NU Daca selAdm == 2 {   
actAdm<> null} 

 

 II.5 Pentru ce număr de administratori 
definitivi se desfășoară selecția? 

nrAdm N(2) NU Daca selAdm == 2 {    
nrAdm <> null} 

 

 II.6 Maniera în care se desfășoară 
selecția: 

dsfSelAdm N(1) NU dsfSelAdm  = 
(1,2,3,4) 

Valoare 
incorecta 

Commented [PD3]: ok 
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Daca selAdm == 2 {   
dsfSelAdm <> null}  
1 - Exclusiv prin 
Comisie de Selecție 
la nivelul APT? 
2 - Prin Comisie de 
Selecție la nivelul 
APT, asistată de un 
expert independent? 
3 - Prin Comitetul de 
Nominalizare și 
Remunerare din 
CA/CS? 
4 - Prin Comitetul de 
Nominalizare și 
Remunerare din 
CA,/CS asistat de un 
expert independent? 

 

 II.7 Selectați stadiul procesului de 
selecție al administratorilor , la 
sfârșitul perioadei de raportare, 
prin bifarea tuturor etapelor 
finalizate : 
 (pentru parcurgerea etapelor de 
selecție vă rugăm să consultaţi 
Anexa nr.1 din H.G. Nr. 722/2016) 

     

  a) Componenta inițială a planului de 
selecție;     

stdSelAdm1 

N(1) NU   stdSelAdm1 = (0,1) 
0 - NU 
1 – DA 
Daca selAdm == 2 {    
stdSelAdm1 +   
stdSelAdm2 +  
stdSelAdm3 +  

Valoare 
incorecta 
 
cel putin unul 
dintre 
elementele  
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stdSelAdm4 +  
stdSelAdm5 +  
stdSelAdm6 +  
stdSelAdm7 +  
stdSelAdm8 > 0 

} 

stdSelAdm1 ,  
stdSelAdm2... 
stdSelAdm8 
trebuie sa aiba 
valoarea 1.  

  
b) publicare anunțului de selecție; 

stdSelAdm2 

N(1) NU stdSelAdm2  = (0,1) 
0 - NU 
1 - DA 

Valoare 
incorecta 
 

  c) Planul de selecție integral; 

stdSelAdm3 

N(1) NU stdSelAdm3 = (0,1) 
0 - NU 
1 - DA 

Valoare 
incorecta 
 

  d) Matricea profilului consiliului; 

stdSelAdm4 

N(1) NU stdSelAdm4 = (0,1) 
0 - NU 
1 - DA 

Valoare 
incorecta 
 

  e) Alcătuirea listei lungi; 

stdSelAdm5 

N(1) NU stdSelAdm5 = (0,1) 
0 - NU 
1 - DA 

Valoare 
incorecta 
 

  f) Alcătuirea listei scurte; 

stdSelAdm6 

N(1) NU stdSelAdm6 = (0,1) 
0 - NU 
1 - DA 

Valoare 
incorecta 
 

  g) Intervievarea candidaților; 

stdSelAdm7 

N(1) NU stdSelAdm7 = (0,1) 
0 - NU 
1 - DA 

Valoare 
incorecta 
 

  h) Raportul pentru numirile finale. 

stdSelAdm8 

N(1) NU stdSelAdm8 = (0,1) 
0 - NU 
1 - DA 

Valoare 
incorecta 
 

 II.8 Data începerii contractului de 
mandat al administratorilor/CA/CS, 
după caz 

dataIncAdm D(10) NU dataIncAdm  = 
zz.ll.aaaa 
Daca (selAdm == 
(2,3) si  
noDataIncAdm  = 0) 
Atunci  dataIncAdm 

Format invalid 
Data inceperii 
contractului nu 
poaet fi mai 
mare decat data 
incetarii 

Commented [PD4]: ok 
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trebuie sa existe 
 
validare format data 
1. dataIncAdm <  
dataSfAdm 
 

contactului. 

  Nu este cazul noDataIncAdm N(1) NU noDataIncAdm    = 
(0,1) 
Daca selAdm == (2) {   
daca   
noDataIncAdm  = 0 
atunci  dataIncAdm 
<> null  altfel 
dataIncAdm ==null 
} 
Daca selAdm == 3 
atunci  
noDataIncAdm = 0 
 
 
 

Valoare 
incorecta 
 
1.daca   
noDataIncAdm   
nu este bifata, 
atunci 
dataIncAdm este 
obligatoriu ; 
altfel  
dataIncAdm  nu 
trebuie sa existe 
2. Daca selAdm = 
finalizat nu se 
poaet bifa   
noDataIncAdm    

 II.9 Data încetării contractului de 
mandat al administratorilor/CA/CS, 
după caz 

dataSfAdm D(10) NU dataSfAdm  = 
zz.ll.aaaa 
validare format data 
Daca selAdm ==( 
(2,3) && 
noDataSfAdm == 0) 
Atunci  dataSfAdm 
trebuie sa existe 
 

Format invalid 
Commented [PD5]: trebuei aplicata aceasta validare 
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  Nu este cazul noDataSfAdm N(1) NU noDataSfAdm  = 
(0,1) 
0 - NU 
1 – DA 
 
Daca selAdm == (2) {   
daca   noDataSfAdm  
= 0 atunci  
dataSfAdm <> null  
altfel dataSfAdm 
==null 
} 
Daca selAdm ==3 
atunci   
noDataSfAdm = 0 
 

1.daca    
noDataSfAdm    
nu este bifata, 
atunci 
dataSfAdm este 
obligatoriu ; 
altfel  
dataISfAdm  nu 
trebuie sa existe 
2. Daca selAdm = 
finalizat nu se 
poatet bifa  
noDataSfAdm  
???? a ramas 
ultima validare 

III. ETAPELE PROCESULUI DE SELECŢIE AL DIRECTORILOR SAU DIRECTORATULUI, DUPĂ CAZ 
 III.1 Stadiul procesului  de selecție al 

directorilor/ directoratului conform 
prevederilor legale privind guvernanța 
corporativă  , la sfarsitul perioadei de 
raportare 

selDir N(1) NU Daca selAdm = (2,3) 
atunci selDir <>null 
 
selDir  = (1,2,3,4) 
1 = Proces 
nedemarat  
2 = Proces în curs de 
derulare  
3 = Proces finalizat 
4 = Nu este cazul 
 
2. Daca  jrdIP  <>SRL 
atunci  
selAdm  selDir= 
(1,2,3) 
 

1.Valoare 
incorecta 
 
2. Optiunea 4 
(nu este cazul) 
se poate setecta 
doar daca forma 
juridica este SRL 

Commented [PD6]: trebuie aplicata ultima validare 

Commented [PD7]: ok 
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 III.2 Data declanșării procesului de selecție 
a directorilor sau membrilor în 
directorat, după caz 

dataStDir D(10) NU Daca selDir = (2) 
atunci dataStDir 
<>null 
 
 
dataStDir  = zz.ll.aaaa 
validare format data 
 
1. dataStDir <= ( 
dataIncDir,  dataSfDir  
) 
 
2. dataStDir <= 
30.06.an daca luna 
== 6 
dataStAdm   
dataStDir<= 31.12.an 
daca luna == 12 
 

1. data 
declansarii 
procesului de 
selectie a 
directorilor nu 
poate fi mai 
maer decat data 
inceperii 
contractului de 
mandat sau data 
incetarii 
contractului de 
mandat. 
 
2.  Data 
declanșării 
procesului de 
selecție a 
directorilor  nu 
poate fi mai 
mare decat 
ultima zi a 
perioadei de 
raportare 

 III.3 Au fost respectate prevederile art. 18 
alin.7, respectiv art.35 alin.6 din 
O.U.G. nr. 109/2011 privind publicarea 
anunțului de selecție a directorilor? 

pubAnt N(1) NU Daca selDir = (2) 
atunci pubAnt <>null 
?????? sau =1 
 
pubAnt  = (0,1) 
0 - NU 
1 - DA 

 

 III.4 Data începerii contractului de mandat 
al directorilor/directoratului 

dataIncDir D(10) NU Daca (selDir = (2,3) 
&& noDataIncDir == 

Data inceprrii 
contractului de 

Commented [PD8]: ok 

Commented [PD9]: notOK 
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0 ) atunci dataIncDir 
<>null 
 
dataIncDir = 
zz.ll.aaaa 
validare format data 
1. dataIncDir <  
dataSfDir 

mandat nu 
poate fi mai 
mare decat data 
incetarii 
contractului. 
 
Daca  
noDataIncDir nu 
este  bifata (=0) 
atunci  
dataIncDir nu 
poatefi  lasata 
necompletata 

  Nu estecazul noDataIncDir N(1) NU Daca (selDir = (2) && 
dataIncDir == null ) 
atunci noDataIncDir 
== 1 
Daca (selDir = (3)) 
atunci  noDataIncDir 
== 0 
 
noDataIncDir  = (0,1) 
0 - NU 
1 - DA 

Daca  dataIncDir 
nu 
estecompletata 
atunci   
noDataIncDir 
trebuie bifata 
(=1) 
 
Daca selDir = 
finalizat atunci 
nu se poate bifa  
noDataIncDir 

 III.5 Data încetării contractului de mandat  
al directorilor/directoratului 

dataSfDir D(10) NU Daca (selDir = (2) && 
noDataSfDir == 0 ) 
atunci dataSfDir 
<>null 
 
 
dataSfDir = zz.ll.aaaa 
validare format data 

Daca  
noDataSfDir nu 
este  bifata (=0) 
atunci  dataSfDir 
nu poatefi  
lasata 
necompletata 
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  Nu este cazul noDataSfDir N(1) NU Daca (selDir = (2) && 
dataSfDir  == null ) 
atunci noDataSfDir 
== 1 
Daca (selDir = (3)) 
atunci  noDataSFDir 
== 0 
 
 
noDataSfDir =  (0,1) 
0 - NU 
1 - DA 

Daca  dataSfDir 
nu 
estecompletata 
atunci   
noDataSfDir 
trebuie bifata 
(=1) 
 
Daca selDir = 
finalizat atunci 
nu poatet bifa  
noDataSfDir 

IV. PLANUL DE ADMINISTRARE 

 IV. Planul de administrare a fost aprobat? plnAdm N(1) DA plnAdm  = (0,1) 
0=NU 
1=DA 

Valoare 
incorecta 
 

  Data aprobarii planului de 
administrare 

dataPln D(10) NU zz.ll.aaaa 
daca  plnAdm = 1 
atunci  dataPln <> 
null 

Format data 
incorect 

V.TRANSPARENŢĂ   

V.1. La nivelul Autorităţii publice tutelare 
 V.1.1 La nivelul APT s-a înființat structura 

proprie de guvernanță care să asigure 
exercitarea atribuţiilor şi 
competenţelor prevăzute de  O.U.G. 
nr.109/2011? 

trApt1 N(1) DA trApt1 = (0,1) 
0=NU 
1=DA 
 

Valoare 
incorecta 
 

 V.1.2 Raportul anul privind IP din subordine 
este publicat pe pagina de internet a 
APT conform prevederilor art.58 din 
O.U.G. nr. 109/2011? 

trApt2 N(1) DA trApt2 = (0,1) 
0=NU 
1=DA 
 

Valoare 
incorecta 
 

 V.1.3. APT a publicat scrisoarea de așteptări 
pentru ÎP? 

trApt3 N(1) NU Daca selAdm = 2 
atunci trApt3 <> null 

Valoare 
incorecta 
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trApt3 = (0,1) 
0=NU 
1=DA 
 

 

V.2. La nivel de IP 

 V.2.1 Documentele și informațiile privind 
obligațiile de transparență, 
reglementate la art 39 și 51 din O.U.G. 
Nr. 109/2011, sunt publicate pe 
pagina de internet a ÎP? 

trIp N(1) DA trApt3 = (1.2.3) 
1 = DA, integral și 
accesibile publicului 
larg 
2 = NU 
3 = DA, parțial și 
accesibile publicului 
larg 
 

 

 C).1 - lista tuturor administratorilor şi a 
directorilor, CV-urile membrilor CA şi 
ale directorilor sau, după caz, ale 
membrilor CS şi membrilor 
directoratului 

trIp1 N(1) NU Daca  trIp  == 3 
atunci trIp1 <> null 
trIp1 = (0,1) 
0=NU 
1=DA 
 

 

 C).2 -  toate rapoartele CA/CS, după caz trIp2 N(1) NU Daca  trIp  == 3 
atunci trIp2 <> null 
 
trIp2 = (0,1) 
0=NU 
1=DA 
 

 

 C).3 -  raportul anual cu privire la 
remuneraţiile şi alte avantaje acordate 
administratorilor şi directorilor, 
respectiv membrilor CS/directoratului, 
în cursul anului financiar 

trIp3 N(1) NU Daca  trIp  == 3 
atunci trIp3<> null 
 
trIp3 = (0,1) 
0=NU 
1=DA 
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 C).4 -  Codul de Etică,  în 48 de ore de la 
adoptare de către CA/CS 

trIp4 N(1) NU Daca  trIp  == 3 
atunci trIp4 <> null 
 
trIp4 = (0,1) 
0=NU 
1=DA 
 

 

 C).5 -  Toate hotărârile adunărilor generale 
ale acţionarilor 
 

trIp5 N(1) NU Daca  trIp  == 3 
atunci trIp5 <> null 
 
trIp5 = (0,1) 
0=NU 
1=DA 
 

 

 C).6 -  Raportările contabile semestriale,  
publicate în maxim 45 de zile de la 
încheierea semestrului 
 

trIp6 N(1) NU Daca  trIp  == 3 
atunci trIp6<> null 
 
trIp6 = (0,1) 
0=NU 
1=DA 
 

 

 C).7 -  Situațiile financiare anuale ale ÎP, 
publicate în maxim 48 de ore de la 
aprobare 

trIp7 N(1) NU Daca  trIp  == 3 
atunci trIp7 <> null 
 
trIp7 = (0,1) 
0=NU 
1=DA 
 

 

 C).8 -  Raportul de audit anual trIp8 N(1) NU Daca  trIp  == 3 
atunci trIp8 <> null 
 
trIp8 = (0,1) 
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0=NU 
1=DA 
 

 C).9 -  Politica şi criteriile de remunerare a 
administratorilor şi directorilor, în 
cazul sistemului unitar, respectiv a 
membrilor consiliului de supraveghere 
şi a membrilor directoratului, în cazul 
sistemului dualist, precum şi nivelul 
remuneraţiei şi celelalte avantaje 
oferite fiecărui administrator şi 
director 

trIp9 N(1) NU Daca  trIp  == 3 
atunci trIp9 <> null 
 
trIp1 = (0,1) 
0=NU 
1=DA 
 

 

ANEXA 2  - Auditarea situațiilor financiare anuale.Stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanță din contractele de mandat. 
VI - AUDITAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE / RAPORTĂRILOR CONTABILE ANUALE ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE 
Daca an == 2017 && luna == 12 ANEXA 2 trebuie sa existe 
Daca (an = 2018  ||   (an > 2018 && luna = 12 )) ANEXA 2 nu trebuie sa existe din 27.06.2018 
Daca an >2018 && luna == 6 ANEXA 2 trebuie sa existe 

 VI.1 Situațiile financiare anuale / 
Raportările contabile anuale ale ÎP au 
fost auditate? 

isAudit N(1) DA isAudit = (0,1) 
0=NU 
1=DA 
 

 

 VI.2 Apartenența auditorului statutar whoAudit N(1) NU Daca  isAudit  == 1 
atunci whoAudit <> 
null 
whoAudit = (1.2) 
1=Nationala 
2=Entitate membra a 
unei retele 
internationale 

 

 VI.3 Care este opinia de audit la situațiile 
financiare anuale (SFA) a ÎP? 

whatAudit N(1) NU Daca  isAudit  == 1 
atunci whatAudit <> 
null 
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whatAudit = (1.2,3) 
1=fara rezerve 
2=cu rezerve 
3=imposibilitatea de 
a exprima o opinie 

 VI.3.2.a - Număr de abateri pentru care s-a 
exprimat opinia cu rezerve? (se 
completează dacă s-a bifat 2 în lista de 
mai sus) 

nrbAudit N(2) NU Daca  whatAudit  == 
2 atunci 
nrbAudit <> null 

 

VII - INDICATORII DE PERFORMANŢĂ AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE SAU ADMINISTRATORILOR, DUPĂ CAZ 

 VII.1 Administratorii definitivi, indiferent 
dacă au fost selectați conform 
prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 sau 
nu, au stabiliți indicatori de 
performanță în contractele de 
mandat? 

prfAdmDf N(1) DA prfAdmDf = (0,1) 
0=NU 
1=DA 
 

Valoare 
incorecta 

 VII.2 Administratorii provizorii, au stabiliți 
indicatori de performanță în 
contractele de mandat? 

prfAdmPr N(1) DA prfAdmPr  = (0,1,2) 
0=NU 
1=DA 
2 = IP nu a avut 
administratori 
provizorii in 
perioada raportata 
 

Valoare 
incorecta 

 VII.3 Stadiul îndeplinirii indicatorilor de 
performanță stabiliți pentru CA sau CS, 
respectiv pentru administratori în 
cazul SRL-urilor (pentru o clasificare în 
cadrul subcategoriilor vă rugăm 
consultaţi Anexa nr.2d din H.G. Nr. 
722/2016) 

Daca (prfAdmDf == 1 || prfAdmPr == 1 ) atunci  trebuie sa exista 
totFinAdmP,totFinAdmR,numAdmP,numAdmR,cstAdmP,cstAdmR,dtrAdmP,dtrAd
mR,invAdmP,invAdmR,prfAdmP,prfAdmR,vntAdmP,vntAdmR,dvdAdmP,dvdAdmR
,aifAdmP,aifAdmR,totOprAdmP,totOprAdmR,psgAdmP,psgAdmR,cspAdmP,cspAd
mR,aspAdmP,aspAdmR,pacAdmP,pacAdmR,sclAdmP,sclAdmR,angAdmP,angAdm
R,aioAdmP,aioAdmR,guvAdmP,guvAdmR, 

 VII.3. A) Financiari total, din care:  
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  Număr indicatori prevăzuțí  totFinAdmP N(2) NU totFinAdmP >= 0 
totFinAdmP =  
numAdmP +    
cstAdmP +  dtrAdmP 
+ invAdmP +  
prfAdmP +  vntAdmP 
+  dvdAdmP +   
aifAdmP  

 

  Număr indicatori îndepliniți  totFinAdmR N(2) NU totFinAdmR >= 0 
totFinAdmR < =  
totFinAdmP 
totFinAdmR =  
numAdmR +    
cstAdmR +  dtrAdmR 
+ invAdmR+  
prfAdmR +  
vntAdmR +  
dvdAdmR +   
aifAdmR 

 

 VII.3. A) 1 Flux de numerar / Lichiditate  

  Număr indicatori prevăzuțí  numAdmP N(2) NU numAdmP >= 0  

  Număr indicatori îndepliniți  numAdmR N(2) NU numAdmR >= 0 
numAdmR < =  
numAdmP 

 

 VII.3. A) 2 Cost  

  Număr indicatori prevăzuțí  cstAdmP N(2) NU cstAdmP >= 0  

  Număr indicatori îndepliniți  cstAdmR N(2) NU cstAdm R>= 0 
cstAdmR < =  
cstAdmP 

 

 VII.3. A) 3 Datorie      

  Număr indicatori prevăzuțí  dtrAdmP N(2) NU dtrAdmP > =0  

  Număr indicatori îndepliniți  dtrAdmR N(2) NU dtrAdm R>= 0 
dtrAdmR < =  
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dtrAdmP 

 VII.3. A) 4 Investitii      

  Număr indicatori prevăzuțí  invAdmP N(2) NU invAdmP >= 0  

  Număr indicatori îndepliniți  invAdmR N(2) NU invAdmR >= 0 
invAdmR < =  
invAdmP 

 

 VII.3. A) 5 Profitabilitate      

  Număr indicatori prevăzuțí  prfAdmP N(2) NU prfAdmP > =0  

  Număr indicatori îndepliniți  prfAdmR N(2) NU prfAdm R>= 0 
prfAdmR < =  
prfAdmP 

 

 VII.3. A)6 Venituri      

  Număr indicatori prevăzuțí  vntAdmP N(2) NU vntAdmP >= 0  

  Număr indicatori îndepliniți  vntAdmR N(2) NU vntAdmR >= 0 
vntAdmR < =  
vntAdmP 

 

 VII.3. A)7 Politica privind dividentele      

  Număr indicatori prevăzuțí  dvdAdmP N(2) NU dvdAdmP > =0  

  Număr indicatori îndepliniți  dvdAdmR N(2) NU dvdAdm R>= 0 
dvdAdmR < =  
dvdAdmP 

 

 VII.3. A)8 Alti indicatori finaciari      

  Număr indicatori prevăzuțí  aifAdmP N(2) NU aifAdmP > =0  

  Număr indicatori îndepliniți  aifAdmR N(2) NU aifAdm R>= 0 
aifAdmR < =  
aifAdmP 

 

 VII.3.B) Operaționali nefinanciari, din care:      

  Număr indicatori prevăzuțí  totOprAdmP N(2) NU totOprAdmP >= 0 
totOprAdmP =  
psgAdmP +    
cspAdmP +  
aspAdmP + 
pacAdmP +  sclAdmP 
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+  angAdmP +  
aioAdmP 
 

  Număr indicatori îndepliniți  totOprAdmR N(2) NU totOprAdmR >= 0 
totOprAdmR < =  
totOprAdmP 
 
totOprAdmR =  
psgAdmR +    
cspAdmR +  
aspAdmR + 
pacAdmR +  sclAdmR 
+  angAdmR +  
aioAdmR 

 

 VII.3.B) 1 Politici social guvernamentale      

  Număr indicatori prevăzuțí  psgAdmP N(2) NU psgAdmP >= 0  

  Număr indicatori îndepliniți  psgAdmR N(2) NU psgAdm R>= 0 
psgAdmR < =  
psgAdmP 

 

 VII.3.B) 2 Calitate servicii/produse      

  Număr indicatori prevăzuțí  cspAdmP N(2) NU cspAdmP >= 0  

  Număr indicatori îndepliniți  cspAdmR N(2) NU cspAdm R>= 0 
cspAdmR < =  
csAdmP 

 

 VII.3.B) 3 Acoperire servicii/produse      

  Număr indicatori prevăzuțí  aspAdmP N(2) NU aspAdmP >= 0  

  Număr indicatori îndepliniți  aspAdmR N(2) NU aspAdm R>= 0 
aspAdmR < =  
aspAdmP 

 

 VII.3.B) 4 Productivitatea activelor      

  Număr indicatori prevăzuțí  pacAdmP N(2) NU pacAdmP >= 0  

  Număr indicatori îndepliniți  pacAdmR N(2) NU pacAdm R>= 0 
pacAdmR < =  
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pacAdmP 

 VII.3.B) 5 Satisfacţia clienţilor      

  Număr indicatori prevăzuțí  sclAdmP N(2) NU sclAdmP > =0  

  Număr indicatori îndepliniți  sclAdmR N(2) NU sclAdm R>= 0 
sclAdmR < =  
sclAdmP 

 

 VII.3.B) 6 Dezvoltarea capacității angajaţilor și a 
satisfacției acestora 

     

  Număr indicatori prevăzuțí  angAdmP N(2) NU angAdmP >= 0  

  Număr indicatori îndepliniți  angAdmR N(2) NU angAdm R>= 0 
angAdmR < =  
angAdmP 

 

 VII.3.B) 7 Alți indicatori operaționali nefinanciari 
conform cerințelor legale 

     

  Număr indicatori prevăzuțí  aioAdmP N(2) NU aioAdmP >= 0  

  Număr indicatori îndepliniți  aioAdmR N(2) NU aioAdm R>= 0 
aioAdmR < =  
aioAdmP 

 

 VII.3. C) Guvernanță corporativă      

  Număr indicatori prevăzuțí  guvAdmP N(2) NU guvAdmP >= 0  

  Număr indicatori îndepliniți  guvAdmR N(2) NU guvAdm R>= 0 
guvAdmR < =  
guvAdmP 

 

    
Corelatii suplimentare 
Daca (prfAdmDf == 1 || prfAdmPr == 1 )atunci( 
totFinAdmP  +totOprAdmP  + guvAdmP  > 0 
totFinAdmR  + totOprAdmR  + guvAdmR  > 0) 
 

 

 VII.4 Câți indicatori de performanță stabiliți 
inițial în contractele de mandat au fost 
renegociați? 

ipsRngAdm N(2) NU ipsRngAdm  > 0  
Daca ( (prfAdmDf == 
1 || prfAdmPr == 1 ) 
&& noIpsRngAdm = 
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0 ) atunci 
ipsRngAdm  trebuie 
sa existe  
 
 
  

  Nu este cazul noIpsRngAdm N(1) NU noIpsRngAdm  = (0,1) 
0 = NU 
1 = DA 
 
Daca   noIpsRngAdm  
== 1 atunci( 
ipsRngAdm si  
czlNinAdm nu 
trebuie sa existe si  
noCzlNinAdm  == 0 ) 
 
   

 

 VII.5 Cauzele, pe scurt, pentru 
neîndeplinirea indicatorilor de 
performanță (doar pentru cei cu 
abateri de peste 10 % față de ținta 
stabilită) 

czlNinAdm C(500) NU Daca ( (prfAdmDf == 
1 || prfAdmPr == 1 ) 
&& noCzlNinAdm = 
0 ) atunci czlNinAdm 
trebuie sa existe  
 

 

  Nu este cazul noCzlNinAdm N(1) NU noCzlNinAdm = (0,1) 
0 = NU 
1 = DA 
Daca ( (prfAdmDf == 
1 || prfAdmPr == 1 
){ 
Daca noCzlNinAdm 
== 0 atunci 
czlNinAdm <> null 
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altfel 
czlNinAdm == null} 
 
 

VIII.Componenta variabilă a remunerației 

 VIII.1 Drepturile privind componenta 
variabilă a remunerației 
administratorilor se determină pe 
baza  indicatorilor de performanță 
calculați: 

   Daca (prfAdmDf == 1 
|| prfAdmPr == 1 ) 
atunci ipcAdm1 + 
ipcAdm2+ipcAdm2+i
pcAdm3+ noIpcAdm 
> 0 
 

 

  1.pe termen scurt (un exercițiu ipcAdm1 N(1) NU ipcAdm1= (0,1) 
 
0= NU 
1 = DA 

 

  2.  pe termen mediu (2-3 exerciții 
financiare)  
 

ipcAdm2 N(1) NU ipcAdm2= (0,1) 
 
0= NU 
1 = DA 

 

  3. pe termen lung (întreg mandatul)  
 

ipcAdm3 N(1) NU ipcAdm3= (0,1) 
 
0= NU 
1 = DA 

 

  4.Nu este cazul noIpcAdm N(1) NU noIpcAdm  = (0,1) 
 
0= NU 
1 = DA 
Daca noIpcAdm  == 1 
atunci ipcAdm1 + 
ipcAdm2 + ipcAdm3 
= 0 
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noIpcAdm +  
ipcAdm1 +  ipcAdm2 
+  ipcAdm3 > 0 
cel putin unul dintre 
elemnte trebuie sa 
aibe valoarea 1 

 VIII.2 Contractele de mandat ale 
administratorilor prevăd o clauză 
privind recuperarea componentei 
variabile a remunerației? 

rcvAdm N(1) NU Daca (prfAdmDf == 1 
|| prfAdmPr == 1 ) 
atunci  trebuie sa 
existe  rcvAdm 
rcvAdm = (0,1) 
 
0= NU 
1 = DA 

 

IX - INDICATORII DE PERFORMANŢĂ AI DIRECTORILOR SAU DIRECTORATULUI, DUPĂ CAZ  

 IX.1 Directorii au stabiliţi indicatori de 
performanță în contractele de 
mandat? 

prfDirDf N(1) NU  
daca selDir == (1,2,3) 
atunci trebuie sa 
existe prfDirDf  
altfel   
prfDirDf nu trebuie 
sa existe 
 
prfDirDf   
= (0,1) 
0=NU 
1=DA 
 

Valoare 
incorecta 

 IX .2 Stadiul îndeplinirii indicatorilor de 
performanţă prevăzuţi în contractele 
de mandat ale 
directorilor/directoratului, după caz 
(pentru o clasificare în cadrul 

Daca prfDirDf  == 1 atunci trebuie sa existe  
totFinDirP,totFinDirR,numDirP,numDirR,cstDirP,cstDirR,dtrDirP,dtrDirR,invDirP,in
vDirR,prfDirP,prfDirR,vntDirP,vntDirR,vntDirP,vntDirR,aifDirP,aifDirR,totOprDiP,to
tOprDiR,psgDirP,psgDirR,cspDirP,cspDirR,aspDirP,aspDirR,pacDirP,pacDirR,sclDirP
,sclDirR,angDirP,angDirR,aioDirP,aioDirR,guvDirP,guvDirR 
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subcategoriilor vă rugăm consultaţi 
Anexa nr.2d din H.G. Nr. 722/2016) 

 IX .2. A) Financiari total, din care:  

  Număr indicatori prevăzuțí  totFinDirP N(2) NU totFinDirP >= 0 
totFinDirP =  
numDirP +    cstDirP 
+  dtrDirP + invDirP +  
prfDirP +  vntDirP +  
dvdDirP +   aifDirP 

 

  Număr indicatori îndepliniți  totFinDirR N(2) NU totFinDirR >= 0 
totFinAdmR < =  
totFinAdmP 
totFinDirR =  
numDirR +    cstDirR 
+  dtrDirR + invDirR+  
prfDirR +  vntDirR +  
dvdDirR +   aifDirR 

 

 IX .2. A) 1 Flux de numerar / Lichiditate  

  Număr indicatori prevăzuțí  numDirP N(2) NU numDirP > 0  

  Număr indicatori îndepliniți  numDirR N(2) NU numDirR >= 0 
numDirR < =  
numDirP 

 

 IX .2. A) 2 Cost  

  Număr indicatori prevăzuțí  cstDirP N(2) NU cstDirP > 0  

  Număr indicatori îndepliniți  cstDirR N(2) NU cstDir R>= 0 
cstDirR < =  cstDirP 

 

 IX .2. A) 3 Datorie      

  Număr indicatori prevăzuțí  dtrDirP N(2) NU dtrDirP > 0  

  Număr indicatori îndepliniți  dtrDirR N(2) NU dtrDir R>= 0 
dtrDirR < =  dtrDirP 

 

 IX.2. A) 4 Investitii      

  Număr indicatori prevăzuțí  invDirP N(2) NU invDirP > 0  

  Număr indicatori îndepliniți  invDirR N(2) NU invDirR >= 0  
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invDirR < =  invDirP 

 IX .2. A) 5 Profitabilitate      

  Număr indicatori prevăzuțí  prfDirP N(2) NU prfDirP > 0  

  Număr indicatori îndepliniți  prfDirR N(2) NU prfDir R>= 0 
prfDirR < =  prfDirP 

 

 IX .2. A)6 Venituri      

  Număr indicatori prevăzuțí  vntDirP N(2) NU vntDirP > 0  

  Număr indicatori îndepliniți  vntDirR N(2) NU vntDirR >= 0 
vntDirR < =  vntDirP 

 

 IX .2. A)7 Politica privind dividentele      

  Număr indicatori prevăzuțí  dvdDirP N(2) NU dvdDirP > 0  

  Număr indicatori îndepliniți  dvdDir R N(2) NU dvdDir R>= 0 
dvdDirR < =  dvdDirP 

 

 IX .2. A)8 Alți indicatori financiari conform 
cerințelor legale 

     

  Număr indicatori prevăzuțí  aifDirP N(2) NU aifDirP > 0  

  Număr indicatori îndepliniți  aifDirR N(2) NU aifDirR>= 0 
aifDirR < =  aifDirP 

 

 IX .2B) Operaționali nefinanciari, din care:      

  Număr indicatori prevăzuțí  totOprDirP N(2) NU totOprDirP >= 0 
totOprDirP =  
psgDirP +    cspDirP +  
aspDirP + pacDirP +  
sclDirP +  angDirP +  
aioDirP 

 

  Număr indicatori îndepliniți  totOprDirR N(2) NU totOprDirR >= 0 
totOprDirR < =  
totOprDirP 
totOprDirR =  
psgDirR +    cspDirR +  
aspDirR + pacDirR +  
sclDirR +  angDirR +  
aioDirR 
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 IX .2.B) 1 Politici social guvernamentale      

  Număr indicatori prevăzuțí  psgDirP N(2) NU psgDirP > 0  

  Număr indicatori îndepliniți  psgDirR N(2) NU psgDir R>= 0 
psgDirR < =  psgDirP 

 

 IX .2.B) 2 Calitate servicii/produse      

  Număr indicatori prevăzuțí  cspDirP N(2) NU cspDirP > 0  

  Număr indicatori îndepliniți  cspDirR N(2) NU cspDir R>= 0 
cspDirR < =  csDirP 

 

 IX .2.B) 3 Acoperire servicii/produse      

  Număr indicatori prevăzuțí  aspDirP N(2) NU aspDirP > 0  

  Număr indicatori îndepliniți  aspDirR N(2) NU aspDir R>= 0 
aspDirR < =  aspDirP 

 

 IX .2.B) 4 Productivitatea activelor      

  Număr indicatori prevăzuțí  pacDirP N(2) NU pacDirP > 0  

  Număr indicatori îndepliniți  pacDirR N(2) NU pacDir R>= 0 
pacDirR < =  pacDirP 

 

 IX .2.B) 5 Satisfacţia clienţilor      

  Număr indicatori prevăzuțí  sclDirP N(2) NU sclDirP > 0  

  Număr indicatori îndepliniți  sclDirR N(2) NU sclDir R>= 0 
sclDirR < =  sclDirP 

 

 IX .2.B) 6 Dezvoltarea capacității angajaţilor și a 
satisfacției acestora 

     

  Număr indicatori prevăzuțí  angDirP N(2) NU angDirP > 0  

  Număr indicatori îndepliniți  angDirR N(2) NU angDir R>= 0 
angDirR < =  angDirP 

 

 IX .2.B) 7 Alți indicatori operaționali nefinanciari 
conform cerințelor legale 

     

  Număr indicatori prevăzuțí  aioDirP N(2) NU aioDirP > 0  

  Număr indicatori îndepliniți  aioDirR N(2) NU aioDir R>= 0 
aioDirR < =  aioDirP 

 

 IX .2. C) Guvernanță corporativă      

  Număr indicatori prevăzuțí  guvDirP N(2) NU guvDirP > 0  
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  Număr indicatori îndepliniți  guvDirR N(2) NU guvDir R>= 0 
guvDirR < =  guvDirP 

 

   Corelatii suplimentare 
Daca prfDirDf  == 1  (totFinDirP  +totOprDirP  + guvDirP >0 
totFinDirR  + totOprDirR  + guvDirR >0) 

 

 IX.3 Câți indicatori de performanță stabiliți 
inițial în contractele de mandat au fost 
renegociați? 

ipsRngDir N(2) NU Daca prfDirDf  == 1 
&& noIpsRngDir  = 0 
atunci ipsRngDir  
trebuie sa existe  
 
ipsRngDir > 0  
  

 

  Nu este cazul noIpsRngDir N(1) NU noIpsRngDir  = (0,1) 
0 = NU 
1 = DA 
 
Daca   noIpsRngDir  
== 1 atunci(( 
(ipsRngDir &&  
czlNinDir   nu 
trebuie sa existe) 
&&  noCzlNinDir == 
1 ) 
 

 

 IX.4 Cauzele, pe scurt, pentru 
neîndeplinirea indicatorilor de 
performanță (doar pentru cei cu 
abateri de peste 10 % față de ținta 
stabilită) 

czlNinDir C(500) NU Daca prfDirDf  == 1 
&& noCzlNinDir = 0 
atunci czlNinDir  
trebuie sa existe  
 

 

  Nu este cazul noCzlNinDir N(1) NU noCzlNinDir  = (0,1) 
0 = NU 
1 = DA 
Daca prfDirDf  == 1( 
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Daca  noCzlNinDir  
== 0 atunci 
czlNinDir  <> null 
altfel 
czlNinDir  == null) 
 
 

X.Componenta variabilă a remunerației 
 X.1 Drepturile privind componenta 

variabilă a remunerației 
directorilor/directoratului se 
determină pe baza  indicatorilor de 
performanță calculați: 

ipcDir N(1) NU Daca  prfDirDf  == 1 
atunci  trebuie sa 
existe  ipcDir1 + 
ipcDir2+ 
ipcDir2+ipcDir3+noI
pcDir >0 
 

 

  1.pe termen scurt (un exercițiu ipcDir 1 N(1) NU ipcDir1= (0,1) 
 
0= NU 
1 = DA 

 

  2.  pe termen mediu (2-3 exerciții 
financiare)  
 

ipcDir 2 N(1) NU ipcDir2= (0,1) 
 
0= NU 
1 = DA 

 

  3. pe termen lung (întreg mandatul)  
 

ipcDir 3 N(1) NU ipcDir3= (0,1) 
 
0= NU 
1 = DA 

 

  4.Nu este cazul noIpcipcDir N(1) NU noIpcDir  = (0,1) 
 
0= NU 
1 = DA 
 
Daca  noIpcipcDir   
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== 1 atunci ipcDir1 + 
ipcDir2 + ipcDir3 = 0 
 
 
noIpcipcDir +  
ipcDir1 +  ipcDir2 +  
ipcDir3 > 0 
cel putin unul dintre 
elemnte trebuie sa 
aibe valoarea 1 

 X.2 Contractele de mandat ale 
directorilor/directoratului prevăd o 
clauză privind recuperarea 
componentei variabile a 
remunerației? 

rcvDir N(1) NU  
Daca (prfDirDf  == 1) 
atunci  trebuie sa 
existe  rcvDir 
 
rcvDir = (0,1) 
 
0= NU 
1 = DA 

 

        

        

        

ANEXA 3 - Lista administratorilor întreprinderilor publice 
XI. DATE INDIVIDUALE PRIVIND ADMINISTRATORII, MEMBRII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE SAU ÎN CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE, DUPĂ CAZ 

 XI.1 Număr total de posturi de 

administrator prevăzute în actul de 

înființare/statut  (inclusiv posturile 

vacante) 

nrTotAdm N(2) DA 1.nrTotAdm  >0 

 

2.nrTotAdm > =  

nrDfnAdm + 

nrPrvAdm 

1.  nrTotAdm nu 

poaet fi mai mic 

sau egal cu zero 

 

2.Valoare 

eronata 

 XI.2 din care sunt ocupate, la sfârșitul 

perioadei de raportare, un număr de: 
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 XI.2.a -Administratori definitivi nrDfnAdm N(2) DA nrDfnAdm >=0   

 XI.2.b - Administratori provizorii nrPrvAdm N(2) DA nrPrvAdm >=0  

XII. DATE INDIVIDUALE PRIVIND DIRECTORII SAU MEMBRII ÎN DIRECTORAT, DUPĂ CAZ 
 XII.1 Număr total de posturi de director cu 

contract de mandat (inclusiv posturile 

vacante) 

nrTotDir N(2) NU nrTotDir   >=0 

1.daca   jrdIP  <> SRL 

atunci nrTotDir  <> 0  

 

2.nrTotDir  >=   

nrDfnDir  +   nrPrvDir 

1.  nrTotDir 

poate  fi egal cu 

zero doar daca  

jrdIP == SRL, 

altfel  nrTotDir > 

0 

 

2.Valoare 

eronata 

 XII.2 din care sunt ocupate, la sfârșitul 

perioadei de raportare, un număr de: 

     

        

 XII.2.a - Directori definitivi nrDfnDir N(2) NU nrDfnDir  >= 0  

 XII.2.b -Directori provizorii nrPrvDir N(2) NU nrPrvDir   >= 0  

        

        

        

   />     

  Elemente repetitive      

XI.3 Date individuale privind toți administratorii din perioada de raportare, indiferent dacă mai sunt sau nu în funcție la data raportării (rd. XI.3a-3f 

se vor repeta pentru fiecare administrator sau membru în consiliul de administrație sau supraveghere, după caz, în parte) 

   <adm 1-100 

aparitii 

   

 XI.3b Starea postului admSt N(1) DA admSt = (1,2) 

1=Ocupat definitiv 

2=Ocupatprovizoriu 

Valoare incorecta 

 XI.3a Nume si Prenume admDen C(250) DA   

 XI.3c Sex admSx N(1) DA admSx = (0,1) Valoare incorecta 
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0=Masculin 

1=Feminin 

 XI.3d Este angajat în instituții publice? admFp N(1) DA admFp = (0,1) 

0=NU 

1=DA 

Valoare incorecta 

 XI.3d.1 Funcția publică deținută admFpd N(1) NU Daca admFp == 1 

Atunci  admFpd <> 

null  

admFpd = (1,2) 

1 = Executie 

2 = Conducere 

 

 

 

 XI.3d.2 Denumirea instituției publice sau 

autorității publice în care își 

desfășoară activitatea 

admIp C(100) NU Daca admFp == 1 

Atunci  admIp <> 

null 

 

 

 XI.3e Data începeriii contractului de 

mandat 

admDst D(10) DA admDst <= admDsf   

 

Data incheierii 

contractului nu 

poate fi mai mare 

decat data 

incetarii 

contractului de 

mandat 

 XI.3f Data încetării contractului de mandat admDsf D(10) NU admDsf  >=  admDst 

dac a  noAdmDsf = 

1 atunci admDsf == 

null 

 

Data  incetarii 

contractului nu 

poate fi mai mica 

decat data 

incheierii 

contractului de 

mandat 
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 XI.3g Contractul de mandat a fost incheiat 

pe perioada nedeterminata 

noAdmDsf N(1) NU noAdmDsf = (0,1) 

da ca  admDsf <> 

null atunci   

noAdmDsf = 0 

 

   />     

XII.3 Date individuale privind toți directorii cu contract de mandat din perioada de raportare, indiferent dacă mai sunt sau nu în funcție la data 

raportării (rd. XII.3a-3f se vor repeta pentru fiecare director sau membru în directorat, după caz, în parte) 

   <dir 1-100 

aparitii 

 Daca  nrTotDir == 0 

Atunci <dir > nu 

trebuie sa existe 

 

 XII.3b Starea postului dirSt N(1) DA dirSt = (1,2) 

1=Ocupat definitiv 

2=Ocupatprovizoriu 

Valoare 

incorecta 

 XII.3a Nume si Prenume dirDen C(250) DA   

 XII.3d Sex dirSx N(1) DA dirSx = (0,1) 

0=Masculin 

1=Feminin 

Valoare 

incorecta 

 XII.3c Functia ocupata dirFoc C(25) DA   

 XII.3e Data începerii contractului de mandat dirDst D(10) DA dirDst <= dirDsf   

 

Data incheierii 

contractului nu 

poate fi mai 

mare decat data 

incetarii 

contractului de 

mandat 

 XII.3f Data încetării contractului de mandat dirDsf D(10) NU dirDsf  >=  dirDst 

 

daca  noDirDsf = 1 

atunci dirDsf == null 

 

Data  incetarii 

contractului nu 

poate fi mai 

mica decat data 

incheierii 

contractului de 



Structura XML - S1100 Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP) 
Versiunea = A2.0.0 din 06062018 

35 
 

 

mandat 

 XII.3g Contractul de mandat a fost incheiat 

pe perioada nedeterminata 

noDirDsf N(1) NU noDirDsf = (0,1) 

da ca  dirDsf <> null 

atunci   noDirDsf = 0 

 

        

        

        

   />     

   </S1100>     

 

 


