
A: Lista cuprinzând documentele de interes public care se comunică din oficiu: 

 

1.Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea C.F.I.C. al M.A.I. Orăştie;  

2.Structura organizatorică şi atribuţiile structurilor centrului;  

3.Programul de funcţionare şi programul de audienţe al C.F.I.C. al M.A.I. Orăştie;  

4.Coordonatele de contact ale instituţiei (denumire, adresa postală, nr. de telefon, de fax, adresa de e-

mail şi adresa paginii de Internet);  

5.Numele şi prenumele persoanelor din conducerea C.F.I.C. al M.A.I. Orăştie, precum şi numele 

persoanei/compartimentului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public şi a purtătorului de 

cuvânt;  

6.Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil;  

7.Programele si strategiile proprii C.F.I.C. al M.A.I. - Orăştie;  

8.Raport anual de evaluare a aplicării Legii nr. 544/2001;  

9.Comunicate de presă, informaţii de presă, drepturi la replică;  

10. Declaraţii de avere si de interese;  

11. Programul anual privind achiziţiile publice;  

12. Raportul anual privind achiziţiile publice;  

13. Situaţii privind veniturile salariale nete achitate personalului C.F.I.C. al M.A.I. Orăştie;  

14. Documentele privind desfăsurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;  

15. Graficul cursurilor/programelor de formare profesională continuă pentru personalul MAI pe anul 

2015;  

16. Informaţii privind oferta educaţională precum şi baza materiala deţinută si utilizată în procesul de 

învăţământ;  

17. Tematica şi bibliografia pentru cursurile desfăşurate în sistem la distanţă.  

 

 

 B: Lista cuprinzând documentele de interes public care se comunică la cerere: 

 

1. Protocoale de colaborare cu instituţii din cadrul sau din afara MAI;  

2. Informaţii privind organizarea procedurilor de achiziţii publice la nivelul C.F.I.C. al M.A.I. Orăştie 

conform legislaţiei în vigoare, mai puţin cele referitoare la ofertele de preţ şi la cele clasificate, potrivit 

legii;  

3. Contactele de achiziţii publice, cu excepţia celor clasificate; 

4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii;  

5. Documente ale Consiliului de învăţământ (informări sau alte documente întocmite în acest sens);  

6. Comunicate de presă, buletine informative, drepturi la replică;  

7. Model de acreditare pentru reprezentanţii mass-media;  

8. Planul anual privind prevenirea faptelor de corupţie la nivelul centrului.  


