MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„CRIŞANA” AL JUDEŢULUI BIHOR

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC,
întocmită în baza Legii 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public:

• Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ISU ”Crişana”
al judeţului Bihor, precum şi a structurilor subordonate;
• Structura organizatorică, atribuţiile structurilor inspectoratului, programul de
funcţionare şi programul de audienţe;
• Numele şi prenumele persoanelor din conducerea inspectoratului, precum şi
ale persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice;
• Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele
de telefon, fax, mobil, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
• Programele şi strategiile proprii;
• Evaluarea anuală a activităţilor desfăşurate de ISU ”Crişana” al judeţului
Bihor;
• Date statistice cu privire la dinamica producerii situaţiilor de urgenţă în zona
de competenţă;
• Informări privind activitatea desfăşurată în cadrul CJSU BH;
• Legislaţie pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă;
• Informări referitoare la gestionarea unor situaţii de urgenţă;
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• Materiale de educaţie pe linia situaţiilor de urgenţă;
• Lista cu persoanele juridice/fizice, atestate/autorizate să efectueze lucrări în
domeniul apărării împotriva incendiilor;
• Lista verificatorilor de proiecte pentru cerinţa esenţială ,,securitate la incendiu”
a construcţiilor;
• Lista experţilor tehnici atestaţi;
• Documente referitoare la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă;
• Date privind activităţile de informare şi educaţie preventivă desfăşurate în zona
de competenţă;
• Date statistice cu privire la activităţile de verificare şi monitorizare a
îndeplinirii cerinţelor de securitate la incendiu şi protecţie civilă la localităţi,
instituţii şi agenţi economici care-şi desfăşoară activitatea în zona de
competenţă;
• Programul anual al achiziţiilor publice;
• Contractele de achiziţii publice, cu excepţia celor clasificate;
• Informaţii privind activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru
instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne;
• Datele şi documentele necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante;
• Sursele de finanţare, bugetul de cheltuieli şi bilanţul contabil;
• Situaţia plăţilor efectuate şi a veniturilor salariale;
• Declaraţii de avere şi declaraţii de interese;
• Comunicate de presă, buletine informative, broşuri, pliante, afişe, ghiduri,
privind activităţile instituţiei;
• Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă;
• Materiale privind desfăşurarea unor campanii de informare publică/informare
preventive;
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• Precizări sau puncte de vedere în legătură cu unele subiecte supuse atenţiei
mass-media;
•

Programe de activităţi cultural-educative, documente şi fotografii privind
istoria pompierilor;

• Raportul anual de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public;
• Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care
persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de
interes public solicitate.
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