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LISTA DOCUMENTELOR DE INTER :s PUBLIC
(Comunicate din oficiu sau la cerere)

Surse de informare:
-Pagina de internet proprie: www.ocpi.sv.ro.
-Biroul Relaţii cu publicul (solicitări verbale sau scrise)

1. Actele normative care reglementează organizarea şi functionarea ANCPI;
2. Actele normative care reglementează organizarea şi functionarea DCPI;
3. Structura organizatorica (Drganigrama);
4. Atribuţiile compartimentelor din cadrul DCPI;
5. Programul de functionare, programul de audiente si programul de lucru cu publicul la
nivelul DCPI;

6. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea DCPI şi ale persoanei responsabile
cu difuzarea informatiilor publice;

7. Coordonateie de contact ale DCPI si birourile teritoriale respectiv: denumirea, sediul,
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

8. Sursele financiare;
9. Bugetul de venituri si cheituieli;
10.Bilanţul contabil;
11.Execuţia bugetară;
12.Situaţia cheltuielilor salariale pe funcţii;
13. Informatii privind proiectele, programele şi strategiile proprii;
14. Raportul anual de activitate;
15. Raportul financiar privind veniturile şi cheltuielile din anul bugetar precedent;
16. Raportul anual de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001;
17. Buletinul informativ actualizat anual;
18. Drdine ale directorului general al ANCPI, cu exceptia celor care individualizează
persoane sau care conţin date cu caracter personal/informatii de interes public exceptate de
la liberul acces al cetatenilor potrivit legii;
19. Declaratii de avere si de interese;
20. Anunturile privind concursurile sau examenele organizate În vederea ocuparii posturilor
publice vacante din cadrul DCPI;
21. Codul de etica si integritate a personalului ANCPI;
22.Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de
monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 - 2020;
23. Declaratia directorului general al ANCPI privind politica referitoare la calitate;
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24. Certificate SR EN ISO 9001 2015;
25. Codurile IBAN aferente conturilor de venituri pentru OCPI;
26. Documente publicate În Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP)/pagina de
internet proprie:

Acorduri cadru/Contracte; Contracte subsecvente;
Programul anual al achizitiilor publice;
Anunt consultare piata;
Rezultat consultare piata;

27. Centralizatorul achizitiilor publice cu evidentierea executiei contractelor, În format
deschis, pentru contractele cu o valoare totala mai mare de 5000 euro, cu o actualizare
trimestriala;
28. Contractele de achizitii publice cu o valoare totala mai mare de 5000 Euro, inclusiv
anexele acestora;
29. Anunturi/invitatii de participare la proceduri organizate de OCPI;
30. Contract de finantare;
31. Lista persoanelor fizice si juridice autorizate de catre ANCPIIOCPI din judeţ, În vederea
realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate În domeniul cadastrului, al geodeziei si al
cartografiei pe teritoriul Romaniei, care conţin date cu privire la identificarea persoanei
autorizate, sediu, contact si sanctiunile aplicate;
32. Informatii privind organizarea si rezultatul examenului de autorizare pentru persoanele
fizice/juridice În vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate În domeniul
cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei;
33.Formulare tipizate necesare pentru completarea cererilor privind accesul la informatiile
de interes public, cererilor de Înscriere În audienţă si cererilor avand ca obiect serviciile
furnizate de ANCPI si unitatile sale subordonate;
34.Lista cuprinzand categoriile de servicii prestate de catre ANCPI si instituţiile sale
subordonate si cea a tarifelor aferente acestora;
35. Lista cuprinzand documentele de interes public;
36. Lista informatiilor exceptate de la comunicare;
37. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
38. Modalitatile de contesta re a deciziei institutiei publice În situaţia În care persoana se
considera vatamata În privinţa dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;
39. Orice alt document care prin natura sa potrivit obiectului de activitate al ANCPI/OCPI
sau În baza unei prevederi legale constituie un document de interes public.

Întocmit,
Consilier juridic
Ama}ial~n
C-~z.---
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