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Ordinul nr. 1673/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor 
publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a 

implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice   

 
În vigoare de la 28 august 2017 
 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 694 din 28 august 2017. Nu există 
modificări până la 20 martie 2018. 
 
    Având în vedere dispoziţiile art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu 
modificările ulterioare,   
    în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu 
modificările şi completările ulterioare,   
 
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:   
 
   Art. I. -   Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.874/2016 privind 
reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1027 din 21 decembrie 2016, se modifică după cum urmează:   
   1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:   
    " (3) Informaţiile transmise de entităţile prevăzute la art. 1 prin formularul 
S1100 cuprind obligatoriu minimum datele înscrise în anexele nr. 1-3 ale 
formularului, denumite astfel:   
   a) anexa nr. 1 «Monitorizarea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011» 
cuprinde stadiul aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu 
modificările ulterioare, de către întreprinderile publice aflate în subordonarea, în 
coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor;   
   b) anexa nr. 2 «Monitorizarea indicatorilor de performanţă financiari şi 
nefinanciari ai întreprinderilor publice» cuprinde indicatorii de performanţă 
financiari şi nefinanciari din contractele de mandat ale administratorilor executivi 
şi neexecutivi ai întreprinderilor publice aflate în subordonarea, în coordonarea, 
sub autoritatea sau în portofoliul lor;   
   c) anexa nr. 3 «Lista administratorilor întreprinderilor publice» cuprinde lista 
administratorilor întreprinderilor publice aflate în subordonarea, în coordonarea, 
sub autoritatea sau în portofoliul lor."   
   2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:   

dataincarcare:
act:264930%20100670852
act:1198148%200
act:122064%2039198532
act:1384647%200
act:264930%200
act:1384647%20112009000
act:264930%200
act:264930%200
act:1198148%200
act:1384647%20112009003


    " Art. 3. -   (1) Formularul S1100 conţinând anexele nr. 1-3 se transmite de 
către entităţile prevăzute la art. 1, semestrial, în termen de 20 de zile 
calendaristice de la data depunerii raportărilor contabile semestriale pentru anul 
în curs/situaţiilor financiare anuale pentru anul precedent."   
   3. La articolul 3, alineatele (3) şi (4) se abrogă.   
   Art. II. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
   

 
p. Ministrul finanţelor publice, 

Daniela Pescaru, 
secretar de stat 

 
    Bucureşti, 22 august 2017.   
    Nr. 1.673.   
 

act:1384647%20112009008
act:1384647%20112009009

